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1. MEMORIA EXPOSITIVA 

1.1. Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto consiste, principalmente, en aportar una solución al problema que 

supone  actualmente  el  estacionamiento  de  vehículos  en  los  alrededores  de  la  zona  de  afección, 

especialmente para todos aquellos usuarios habituales de la zona industrial de grandes dimensiones 

situada en torno a la parcela en la que pretende desarrollarse el proyecto. 

Por  otro  lado,  se  pretende  fomentar  el  uso  del  transporte  público,  en  este  caso  de  la  línea  de  

ferrocarril  de  Rodalies,  facilitando  a  los  usuarios  un  lugar  en  el  que  dejar  su  vehículo  privado, 

ofreciendo así una alternativa rápida y cómoda a los habitantes de la zona que deban desplazarse de 

forma habitual por motivos laborales, académicos o de carácter personal. 

Encontramos también en las proximidades de la parcela un instituto (IES Marina) y unas instalaciones 

deportivas.  Ambas  instalaciones  son  potenciales  en  cuanto  a  la  generación  de  usuarios  con  la 

necesidad de una zona de aparcamiento, por  lo que se considera un factor a favor más a tener en 

cuenta. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se plantea  la necesidad de construir un aparcamiento en la 

zona. La parcela escogida es el solar situado en  la  intersección de  la Calle de  la Estación y  la Calle 

Montseny, por  la proximidad a  la estación de  tren de Rodalies y a  las  instalaciones anteriormente 

mencionadas, y la fácil accesibilidad para los usuarios no residentes en las proximidades. 

1.2. Emplazamiento y características del solar 

La parcela donde se prevé construir el aparcamiento tiene una superficie de 13720 m2, y está situada 

en el municipio de La Llagosta, concretamente, en la intersección entre la Calle Montseny y la Calle 

de la Estación, tal y como muestra el plano nº 1 del presente proyecto. 

Tal y como se describe en el anejo nº 1 del presente proyecto, se trata de una parcela con categoría 

de  suelo  urbanizable.  El  terreno  tiene  tres  accesos desde  la  vía pública, uno desde  la Calle de  la 

Estación, otro desde la Calle Montseny y otro desde una calle recién pavimentada, perpendicular a la 

Calle Montseny. El cuarto  lado de  la parcela está delimitado por otro  terreno sin urbanizar. Como 

puede apreciarse en el plano nº 2, se ubica en una zona uniforme sin desniveles significativos. 

 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1. Solución adoptada y justificación 
 
Tal y como  se dispone y  se  justifica en el estudio de alternativas presente en el anejo nº 5,  se ha 
adoptado la solución de proyectar un edificio de dos plantas, con una ocupación total de 5090,36 m2. 
Teniendo en cuenta que además se urbanizará la zona exterior del edificio, la ocupación total será de 
6150,35 m2 de la parcela.  
 
El edificio se proyectará de modo que sea accesible desde  las tres calles que rodean el terreno. Se 
definirá  con  una  geometría  rectangular,  con  dos  fachadas  de  100,6 metros  y  otras  dos  de  50,6 
metros, siendo la más larga la visible desde la Calle de la Estación. 
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2.2. Programa funcional adoptado 
 
El aparcamiento se definirá con una cuadrícula de pilares circulares de 60 cm de diámetro, con luces 
de 5 metros y en algunos casos de 10 metros.  
 
La  planta  baja  quedará  al  nivel  de  la  calle,  con  una  altura  libre  de  2,6 metros  por  debajo  de  las 
jácenas y 3,25 metros bajo forjado. La planta superior quedará a 3,55 metros respecto el nivel de la 
calle, también con 2,6 metros de altura libre y 3,15 metros bajo el forjado. 
 
Se establecerán dos entradas para vehículos a pie de calle, una en la Calle de la Estación y otra en la 
Calle Montseny, ambas calles con doble  sentido de circulación, de modo que  se pueda acceder al 
edificio desde cualquiera de ellos. Se definirán del mismo modo dos salidas, una con doble sentido 
hacia  la  Calle  de  la  Estación  y  otra  con  posibilidad  de  un  único  sentido  hacia  la  calle  recién 
urbanizada. 
 
El  edificio  tendrá  además  dos  puertas  accesibles  únicamente  desde  el  interior,  por  las  que  se 
accederá a una rampa exterior con doble sentido de circulación, que conectará la planta baja con la 
superior. Para el acceso de peatones a  la  segunda planta,  se  construirá una escalera  interior y  se 
instalarán dos ascensores. 
 
Para el acceso de peatones a la planta baja se situarán dos entradas, una desde la Calle Montseny y 
otra desde  la  calle opuesta,  la primera  con  acceso únicamente  a  la planta baja  y  la  segunda  con 
acceso a  las escaleras y ascensores además de a  la planta baja. Se definirán dos puertas más para 
peatones, en la calle recién urbanizada y en la Calle de la Estación, utilizables únicamente en caso de 
emergencia. 
 
Se pavimentará la zona exterior del edificio, quedando una acera variable de 5 a 3 metros en la calle 
recién urbanizada, de 3 metros en  la Calle de  la Estación, y  la de mayor amplitud, variable de 8,5 a 
11,5 metros en la Calle Montseny, respetando los árboles existentes en la misma. 
 
Estéticamente, el exterior del edificio será de hormigón visto con acabado liso. La cubierta tendrá la 

inclinación  y  geometría  definidas  en  el  anejo  de  drenaje  (anejo  nº  7),  y  quedará  visto  desde  el 

exterior el relleno de gravas. 

2.3. Usos previstos 

El  uso  previsto  para  las  dos  plantas  del  edificio  es  el  de  aparcamiento  de  vehículos  ligeros,  con 

capacidad para el número de plazas establecido mediante el estudio de movilidad presente en el 

anejo nº 1 del proyecto. 

La planta baja tendrá un total de 97 plazas de aparcamiento, 3 de ellas para minusválidos, y 5 plazas 

para motocicletas. Tendrá los accesos comentados previamente, con 2 vestíbulos donde se situarán 

las máquinas  de  pago  para  los  usuarios,  además  de  la  escalera  y  los  ascensores  de  acceso  a  la 

segunda  planta.  Tendrá  también  servicios  para  hombres  y  mujeres,  y  un  baño  adaptado  para 

minusválidos. Además, dispondrá de una caseta donde se alojará el vigilante del aparcamiento, con 

un servicio, un vestuario y la sala de contadores. 

La planta superior tendrá la capacidad de 105 plazas para automóviles y 6 plazas para motocicletas. 

Dispondrá de un vestíbulo con servicios para hombres y mujeres, y  las escaleras y ascensores para 

bajar a la planta inferior. 
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2.4. Cuadros de superficies  

2.4.1. Planta baja 

La siguiente tabla muestra la superficie que ocupan las plazas de aparcamiento en la planta baja: 

 

SUPERFICIE DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN PLANTA BAJA 

Longitud  de plaza  Anchura de plaza  Sup. por plaza  Nº plazas  Total sup. plazas 

5 m  2,5 m  12,5 m2  94  1.175 m2 

Long. plazaminusv.  Anchura plaza minusv.  Sup. plazaminusv.  Nº plazas  Total sup. plazasminusv. 

5 m  3,6 m  18 m2  3  54 m2 

Long. plaza motos  Anchura plaza motos  Sup. plaza motos  Nº plazas  Total sup. plazas motos 

3 m  1,5 m  4,5 m2  5  22,5 m2 

TOTAL PLAZAS 1.251,5 m2 

 

Con  la siguiente tabla se puede relacionar  la superficie útil de  la planta baja con  la superficie total 

construida en dicha planta: 

 

RELACIÓN DE SUPERFICIES EN PLANTA BAJA 

PLAZAS  1.251,5 m2 

ZONA DE CIRCULACIÓN  2.391,44 m2 

VESTÍBULOS  172,67 m2 

SALA DE CONTROL  99,52 m2 

SERVICIOS  46,04 m2 

RAMPA  920 m2 

TOTAL SUP. ÚTIL  4.881,17 m2 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA  5.090,36 m2 

 

2.4.2. Planta superior 

Superficie de las plazas en la planta superior: 

 

SUPERFICIE DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN PLANTA SUPERIOR 

Longitud  de plaza  Anchura de plaza  Sup. por plaza  Nº plazas  Total sup. plazas 

5 m  2,5 m  12,5 m2  105  1312,5 m2 

Long. plaza motos  Anchura plaza motos  Sup. plaza motos  Nº plazas  Total sup. plazas motos 

3 m  1,5 m  4,5 m2  6  27 m2 

TOTAL PLAZAS  1.339,5 m2 
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Relación entre la superficie útil y la superficie total construida en la planta superior: 

RELACIÓN DE SUPERFICIES EN PLANTA BAJA 

PLAZAS  1.339,5 m2 

ZONA DE CIRCULACIÓN  2.349,63 m2 

VESTÍBULOS  157,33 m2 

SERVICIOS  40,04 m2 

TOTAL SUP. ÚTIL  3.886,5 m2 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA  3.983,76 m2 

 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
El objetivo de  la presente memoria consiste en definir  la tipología estructural, materiales, métodos 
de  construcción  y  tipo  de  acabados  de  todos  los  elementos  que  componen  la  estructura  del 
aparcamiento en la Calle Montseny de La Llagosta. 

 
3.1. Movimiento de tierras 
 
En primer lugar se efectuará el desbroce de la zona afectada y una excavación general hasta la cota 
de  las  cimentaciones  (40  cm de profundidad). Dado que  la  superficie  afectada es de 5000 m2,  se 
producirá en  la excavación un volumen total de tierras sobrantes de 2000 m2, que se trasladarán al 
vertedero más cercano, de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental presente en el anejo nº 10 
del proyecto. 
 
Se  protegerá  todo  el  perímetro  de  la  obra  y  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  evitar 
cualquier  incidente, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud presente en el anejo nº 11 del 
proyecto, y  las  indicaciones que pueda dar el Coordinador de Seguridad durante  la ejecución de  la 
obra. 
 
3.2. Cimentaciones 
 
Se ejecutará la cimentación de la estructura mediante zapatas aisladas y arriostradas según se define 
en  los  planos  6A  del  presente  proyecto.  Los  muros  que  delimitan  el  perímetro  del  edificio  se 
cimentarán mediante zapatas corridas. 
 
Para  las  armaduras  de  las  cimentaciones  se  utilizará  acero  corrugado  B‐500S  y  se  dispondrán  de 
acuerdo con los cálculos de la estructura y con los planos 6A del proyecto. Se utilizará hormigón HA‐
30/F/20/IIa para todos los elementos de cimentación. 
 
3.3. Estructura 
 
La estructura del aparcamiento se ejecutará mediante muros de hormigón armado que delimitarán el 
perímetro del edificio, pilares de sección circular de 60 cm de diámetro y jácenas de unión entre los 
pilares, de 40x65 cm en la planta baja y de 30x55 cm en la planta superior sobre las que se apoyarán 
los forjados, con armaduras de acuerdo con los cálculos realizados y según se refleja en los planos 6B, 
6C y 6D del presente proyecto. 
 
Se ejecutará  la  rampa para acceso de vehículos a  la planta  superior mediante una  losa maciza de 
hormigón  armado  de  30  cm  de  espesor.Las  escaleras  de  acceso  peatonal  a  la  planta  superior  se 
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definirán también mediante una losa maciza de hormigón armado, de 20 cm de espesor. Dichas losas 
se armarán de acuerdo con los cálculos y según lo definido en los planos 6E del presente proyecto. 
 
Se usará para todos los elementos estructurales hormigón HA‐30/B/20/IIa, y acero corrugado B‐500S 
para las armaduras. 

 
Los forjados se ejecutarán mediante placas alveolares de hormigón pretensado. Se colocarán placas 
de 25 cm más 5 cm de capa de compresión para el forjado de la planta baja, y de 20 cm más 5 cm de 
capa de compresión para el forjado de la planta superior. La diferencia se debe a que las cargas que 
deberá  soportar  la  cubierta  serán  inferiores a  las que  soportará el  forjado de  la planta baja,  tal y 
como se define en el anejo nº 6 de cálculo estructural del presente proyecto. 
 
Todas  las especificaciones, características, dimensiones, armaduras y otros detalles necesarios para 
la correcta definición y construcción de los elementos estructurales se detallan en los planos y en el 
anejo de cálculo estructural (nº 6) del presente proyecto. 
 
3.4. Saneamiento y drenaje 
 
Se establecerá  la red de saneamiento del edificio mediante  la conexión de  los servicios en  la planta 
baja y  la planta superior a un pozo de bombeo, que conducirá  las aguas directamente a  la  red de 
alcantarillado existente mediante un colector principal. 
 
Para el drenaje del aparcamiento se aplicará inclinación a la superficie de la cubierta, que conducirá 
el agua pluvial hacia los canales de recogida situados en el perímetro de la estructura. Se colocarán 
bajantes de PVC a  lo  largo de  los  canales de  recogida, que  conducirán el agua hacia  los pozos de 
bombeo, y posteriormente se canalizará hasta la conexión con la red de alcantarillado existente. 
 
Todas  las  especificaciones  y  características  sobre  la  redde  saneamiento  y  drenaje  del  edificio  se 
detallan en el anejo nº 7 y en los planos 7A y 7B del presente proyecto. 
 
3.5. Instalaciones 
 
Se  dotará  al  edificio  de  los  servicios  de  agua  potable,  electricidad,  gas  y  telecomunicaciones 
mediante conexiones a las redes de servicios existentes. 
 
Debido a la ausencia de ventanas en el edificio, se instalará una red de ventilación forzada, situando 
las canalizaciones por debajo de los forjados. 
 
Se elaborará un sistema de instalaciones contra incendios cumpliendo con la normativa vigente, con 

respecto a  la  situación de extintores,  la  red de agua para bocas de  incendio y  la  red de  conexión 

eléctrica para pulsadores y alarmas. 

Todas las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones presentes en el anejo nº 8 y 

según lo reflejado en los planos 8 del presente proyecto 

3.6. Señalización 

El edificio contará con  la señalización necesaria para el correcto funcionamiento del aparcamiento, 

tanto para la circulación de vehículos como para  los usuarios, cumpliendo en todos los casos con la 

normativa vigente. Todos  los detalles sobre  la señalización se especifican en el anejo nº 9 y en  los 

planos 9A y 9B del presente proyecto.  
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4. PLAN DE OBRA 

La construcción del aparcamiento se desarrollará siguiendo la planificación de la obra presente en el 

anejo nº 13 del presente proyecto, donde se definen todas  las actividades a efectuar, así como  los 

tiempos de ejecución y las ligaduras entre ellas. 

Se ha previsto mediante la planificación elaborada una duración de la obra de 314 días laborables, es 

decir, aproximadamente 15 meses. 

5. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto comprende una Obra Completa, la cual se materializa en un edificio para uso de 

aparcamiento de 202 plazas, distribuidas en 2 plantas. 

6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista deberá presentar, al inicio de la obra, una relación de los ensayos que dará a término 
siguiendo  el  contenido  del  anejo  nº  12  del  presente  proyecto  y  de  todas  las  referencias  que  se 
expongan en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Los  residuos  producidos  durante  el  desarrollo  de  la  obra  deberán  ser  gestionados  siguiendo  las 
especificaciones establecidas en el anejo nº 10 del presente proyecto. Se deberá actuar en todo caso 
cumpliendo  con  la normativa vigente y evitando que  se produzcan efectos medioambientales que 
provoquen un cambio en las condiciones del medio, ni ningún otro efecto negativo. 
 
8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B. O. E. número 256 de octubre de 
1997) se incorpora como anejo número 11 al presente proyecto el Estudio de Seguridad y Salud de la 
obra. 

 
De  acuerdo  con  este  estudio,  el  Contratista  redactará,  antes  del  comienzo  de  la  obra,  unPlan  de 
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudiando y desarrollando en función de su 
propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el mismo. 

 
El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto es de 

TREINTA  Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 

(39.577,86 €). 

9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El  presupuesto  de  ejecución  material  de  las  obras  de  construcción  del  edificio  con  uso  de 
aparcamiento  en  la  Calle Montseny  de  La  Llagosta  es  de  UN MILLÓN  OCHOCIENTOS  TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.803.470,97 €). 
 
El  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de  las  obras  de  construcción  del  edificio  con  uso  de 
aparcamiento en la Calle Montseny de La Llagosta es de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTAY DOS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.532.433,94 €). 
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En el anejo nº 17 del presente proyecto (Presupuesto para el conocimiento de la Administración) se 

muestra con mayor detalle el resumen total del presupuesto. 

10. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto se compone por 4 documentos: 

Documento número 1.‐ Memoria 
 

Memoria 
 
Anejos a la memoria: 
 

Anejo 1. Antecedentes y planeamiento 
 
Anejo 2.Reportaje fotográfico 
 
Anejo 3.Topografía y geotecnia 
 
Anejo 4.Servicios afectados 
 
Anejo 5. Estudio de alternativas 
 
Anejo 6.Cálculo estructural 
 
Anejo 7.Saneamiento y drenaje 
 
Anejo 8. Instalaciones 
 
Anejo 9.Señalización, balizamiento y defensas 
 
Anejo 10. Impacto Ambiental y Gestión de Residuos 
 
Anejo 11.Estudio de Seguridad y Salud 
 
Anejo 12.Plan de Control de Calidad 
 
Anejo 13.Plan de obra 
 
Anejo 14. Justificación de precios 
 
Anejo 15. Fórmula de revisión de precios 
 
Anejo 16. Clasificación del Contratista 
 
Anejo 17. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
 

Documento número 2.‐ Planos 
 

Plano 1. Índice, situación y emplazamiento 
 
Plano 2.Planta topográfica 
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Plano 3A. Vistas generales ‐ Plantas generales 
 
Plano 3B. Vistas generales – Alzados generales 
 
Plano 4A. Geometría – Plantas geométricas 
 
Plano 4B. Geometría – Alzados geométricos 
 
Plano 4C. Geometría – Secciones tipo 
 
Plano 5A. Servicios Afectados – Planta 
 
Plano 5B. Servicios Afectados – Detalles 
 
Plano 6A. Estructuras – Cimentaciones 
 
Plano 6B. Estructuras ‐ Muros 
 
Plano 6C. Estructuras – Pilares 
 
Plano 6D. Estructuras – Jácenas 
 
Plano 6E. Estructuras – Losas macizas 
 
Plano 7A. Saneamiento y drenaje – Planta 
 
Plano 7B. Saneamiento y drenaje ‐ Detalles 
 
Plano 8A. Instalaciones – Plantas 
 
Plano 8B. Instalaciones ‐ Detalles 
 
Plano 9A. Señalización – Plantas 
 
Plano 9B. Señalización ‐ Detalles 
 

Documento número 3.‐ Pliego de Condiciones Técnicas 
 
Documento número 4.‐ Presupuesto 
 

Mediciones 
 
Cuadro de Preciosnº 1 
 
Cuadro de Precios nº 2 
 
Presupuesto 
 
Resumen de Presupuesto 
 
Última Hoja 
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11. CONCLUSIÓN 

Con  los  documentos  aportados  se  consideran  suficientemente  justificadas  y  valoradas  las 
actuaciones que deberán llevarse a cabo para la ejecución del proyecto “Proyecto constructivo de un 
parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)”, por lo que se da por cumplido 
el objetivo y en consecuencia se presenta a  la consideración de  la superioridad, sometiéndolo a su 
aprobación. 
 

 
 

La Llagosta, Junio de 2012 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 

Victor Martínez González 
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ANTECEDENTES Y PLANEAMIENTO 

El objeto del presente anejo consiste en situar y definir la localización específica del aparcamiento 

que pretende llevar a cabo el presente proyecto.  La ubicación escogida para la ejecución del 

aparcamiento es el municipio de La Llagosta, en la comarca del Vallés Oriental, provincia de 

Barcelona. 

Concretamente, se localiza a las afueras del municipio, en una de las parcelas del extremo sur del 

polígono industrial con el que limita dicho municipio. La parcela específica se sitúa en la intersección 

entre la Calle Montseny y la Calle de la Estación, justamente delante de la estación de tren. 

1. Clasificación de la parcela 

Consultando el Plan de Ordenación Urbanística del municipio de La Llagosta, se ha podido obtener el 

siguiente mapa de clasificación del terreno: 

                                                                                                                             

                          

Como se puede apreciar, la parcela sobre la que se proyectará el aparcamiento pertenece a una 

categoría de suelo urbanizable no delimitado. 

2. Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto consiste, principalmente, en proporcionar una solución al problema 

que supone actualmente el estacionamiento de vehículos en los alrededores de la zona de afección, 

especialmente para todos aquellos usuarios habituales de la zona industrial de grandes dimensiones 

situada en torno a la parcela en la que pretende desarrollarse el proyecto. 

Por otro lado, se pretende fomentar el uso del transporte público, en este caso de la línea de  

ferrocarril de Rodalies, facilitando a los usuarios un lugar en el que dejar su vehículo privado, 
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Movilidad y medio de transporte por 

razones de trabajo en la Llagosta (año 2001)

sólo individual

sólo colectivo

sólo otros

individual y colectivo

individual y otros

colectivo y otros

no aplicable

Movilidad y medio de transporte por 

razones de estudio en la Llagosta (año 2001)

sólo individual

sólo colectivo

sólo otros

individual y colectivo

individual y otros

colectivo y otros

no aplicable

ofreciendo así una alternativa rápida y cómoda a los habitantes de la zona que deban desplazarse de 

forma habitual por motivos laborales, académicos o de carácter personal. 

Encontramos también en las proximidades de la parcela un instituto (IES Marina) y unas instalaciones 

deportivas. Ambas instalaciones son potenciales en cuanto a la generación de usuarios con la 

necesidad de una zona de aparcamiento, por lo que se considera un factor a favor más a tener en 

cuenta. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se plantea la necesidad de construir un aparcamiento en la 

zona. La parcela escogida es el solar situado en la intersección de la Calle de la Estación y la Calle 

Montseny, por la proximidad a la estación de tren de Rodalies y a las instalaciones anteriormente 

mencionadas, y la fácil accesibilidad para los usuarios no residentes en las proximidades. 

3. Estudio de movilidad 

Para determinar el número de plazas que deberá tener el aparcamiento, se estimará la cantidad de 

gente que accederá a él. Para ello, se hará un estudio sobre los desplazamientos de tren que se 

llevan a cabo cada día en la estación de la Llagosta.  

Según el Instituto de Estadística de Cataluña, en el año 2001, en la Llagosta se desplazan diariamente 

3829 residentes por razones de trabajo. Según el medio de transporte que utilizan, se clasifican del 

siguiente modo: 

 

 

 

 

Por razones de estudio, en el mismo año, el total de residentes que se desplazan fuera del municipio 

es de 280, clasificados de este modo: 

 

 

 

 

 

 

 

medio de transporte nº personas 

sólo individual 2549 

sólo colectivo 799 

sólo otros 5 

individual y colectivo 87 

individual y otros 0 

colectivo y otros 2 

no aplicable 387 

medio de transporte nº personas 

sólo individual 59 

sólo colectivo 210 

sólo otros 0 

individual y colectivo 5 

individual y otros 0 

colectivo y otros 0 

no aplicable 6 
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El dato más interesante es la cantidad de personas que utilizan el transporte individual y colectivo, es 

decir, la gente que se desplaza con su vehículo propio hasta la estación para tomar allí el tren.  

Como se puede observar, hay 87 personas que actúan de este modo por razones de trabajo y 5 que 

lo hacen por razones de estudio. Por tanto, se puede estimar un número de plazas alrededor de 92. 

No obstante, cabe destacar que los datos mostrados pertenecen al año 2001. Desde este año hasta la 

actualidad se ha producido un aumento en la población de 1597 personas, con lo cual podemos 

deducir que también habrá aumentado el número de personas que utilizan el medio de transporte 

individual y colectivo. Por ello se debe prever un mayor número de plazas para el aparcamiento, que 

puedan cubrir dicho aumento además del crecimiento que se producirá en el futuro. 

Además de este crecimiento, se deben tener en cuenta todos los factores mencionados 

anteriormente, es decir, se debe tener en cuenta que usará más gente el aparcamiento además de 

los usuarios del tren, ya sean trabajadores del polígono industrial, gente que acude al instituto o a las 

instalaciones deportivas, o demás usuarios. 

De este modo, si con este estudio de movilidad se preveían unas 92 plazas, estableceremos para el 

diseño del parking de forma aproximada el doble de plazas, es decir, lo diseñaremos para una 

capacidad total aproximada de 200 plazas. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

El objeto del presente anejo consiste en mostrar, a base de fotografías tomadas en las proximidades 

de la zona de afección, el estado actual  del ámbito de actuación del presente proyecto. 

Se han tomado fotografías de la localización y el entorno de la zona de afección desde diferentes 

puntos para crear una base de fotografías general representativa. Además de mostrar visualmente el 

entorno, proporcionan información fundamental acerca de la localización de las líneas de servicios 

existentes.  

En el siguiente plano se muestra la posición y el punto de vista de referencia de cada una de las 

fotografías: 
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Fotografía 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: 
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Fotografía 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4:  
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Fotografía 5: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6:  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO                                 5 

Fotografía 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de servicios:  
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Fotografía 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de servicios: 
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Fotografía 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10:  
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Fotografía 11: 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 3. TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 3. TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA   1 

TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA 

El objeto del presente anejo consiste en definir las referencias topográficas necesarias para situar y 

posibilitar el replanteo del objeto del presente proyecto, así como describir las características del 

tipo de terreno donde se proyectará la estructura. 

1.Topografía 

Para la definición completa de las obras a realizar, se parte de una base topográfica actualizada y 

contrastada. Se considera imprescindible disponer de datos topográficos de referencia para llevar a 

cabo el replanteo de los elementos constructivos. 

Dada la imposibilidad física de ejecutar un levantamiento topográfico ‘in situ’ durante la fase de 

redacción, se utiliza como base topográfica los planos a escala 1:1000 de la zona de estudio que 

facilita el InstitutCartogràfic de Catalunya (ICC).  

Sobre la cartografía base obtenida en el ICC, se definen toda una serie de bases de replanteo 

destinadas a identificar la parcela y referenciar el objeto constructivo. 

En la sección de PLANOS, concretamente los planos número 2, se adjunta la planta topográfica, 

donde se pueden ver cotas del terreno existente, así como la localización de las diferentes bases de 

replanteo. 

A continuación se lista las bases de replanteo definidas:  

Bases topográficas de replanteo 

Código x y z Localización Comentario 

BT-1 
433198,785

4 

4595993,264

7 

           

47,29    Esquina norte Carrer de l'estació 

Clavo acero sobre 

bordillo 

BT-2 
433300,760

0 

4595951,970

0 

           

46,33    Esquina sur Carrer de l'estació 

Clavo acero sobre 

bordillo 

BT-3 
433247,290

0 

4595826,435

0 

           

47,08    CarrerMontseny Clavo acero sobre asfalto 

BT-4 
433135,330

0 

4595901,510

0 

           

46,87    

Esquina norte Carrer de Montserrat 

Roig Clavo acero sobre acera 

BT-5 
433230,761

4 

4595932,767

1 

           

46,12    Centro parcela Clavo acero sobre estaca 

BT-6 
433263,409

0 

4595896,204

8 

           

47,29    Esquina sur futuro edificio Clavo acero sobre estaca 
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2. Geotecnia 

Debido a la naturaleza académica del presente proyecto y la carencia de recursos económicos para 

proceder a la toma de datos,  se ha procedido a la evaluación del suelo por medio único y exclusivo 

de los datos geológicos de la zona de estudio facilitados por el InstitutCartogràfic de Catalunya (ICC). 

Se ha podido obtener el siguiente mapa que refleja la geología diferenciada por zonas, y se ha 

indicado la situación del terreno donde se establece el presente proyecto: 

 

Se aprecia que la parcela está situada en una zona con suelo del periodo cuaternario de tipo 1, 

caracterizado por los siguientes materiales: 

 

Como se puede ver, las zonas cercanas que pueden afectar a la zona de estudio pertenecen a un 

suelo neógeno y a un suelo cuaternario de tipo 1 y 3, caracterizados del siguiente modo: 
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Se tomará para el cálculo de la estructura la hipótesis de que el suelo donde se sitúa la obra es un 

suelo de grano grueso, y se considerará una tensión admisible de 2 kp/cm
2
. 
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SERVICIOS AFECTADOS 

El objeto del presente anejo consiste en representar la situación de las líneas de servicios que 

podrían verse afectadas durante el proceso de ejecución del objeto del presente proyecto.   

Se han tomado los datos sobre el terreno de todos los servicios e instalaciones visibles, 

identificándose cada uno de los tipos de servicios afectados y de acuerdo con la información 

suministrada por las compañías propietarias. 

Los servicios que se pueden encontrar próximos a la zona de afección son los siguientes: 

• Red de agua potable (SOREA): Canalización a 30 cm de profundidad de un conducto de alta 

presión de 3 pulgadas de diámetro exterior. Dicha línea circula por la Calle de la Estación y 

por la Calle Montseny. 

 

• Red eléctrica de baja tensión (FECSA-ENDESA): Canalización de 2 conductos de polietileno de      

160 mm de diámetro exterior a 60 cm de profundidad. Circula por la Calle de la Estación y 

por la Calle Montseny. 

 

• Red de telecomunicaciones (TELEFÓNICA): Prisma de comunicaciones a 80 cm de 

profundidad de 6 conductos de diámetro 110 mm, tipo Telefónica. Circula paralela a la calle 

noroeste de la parcela. 

 

• Red de alcantarillado (Ayuntamiento de LA LLAGOSTA): Red unitaria con colector 

prefabricado de hormigón de 80 cm de diámetro interior en la Calle de la Estación y de 1000 

cm de diámetro interior en la Calle Montseny. La profundidad aproximada de la cota de agua 

es de 2,80 m. 

 

• Red de gas (CATALANA DE GAS): Canalización de un conducto de 3 pulgadas de diámetro 

exterior a 80 cm de profundidad. La línea circula a lo largo de la Calle de la Estación. 

Se observa que, dado que ninguna de las líneas interfiere en la parcela, no será necesario el desvío 

permanente o temporal de ninguno de los servicios. 

En los planos número 5 se muestra con mayor detalle la situación de dichos servicios, así como las 

secciones de las canalizaciones. 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 El objeto del presente anejo consiste en plantear, estudiar y valorar diferentes opciones en cuanto a 

la tipología y metodología de ejecución del objeto del presente proyecto, y determinar 

justificadamente la opción final escogida.   

El terreno del que se dispone se sitúa en el municipio de La Llagosta, concretamente en la 

intersección entre la calle Montseny y la calle de la Estación. Dicho terreno tiene unas dimensiones 

aproximadas de 15600 m2.  

El planteamiento del proyecto tiene el objetivo de aprovechar del mejor modo posible el espacio 

para cubrir las necesidades solicitadas. Para ello se debe analizar y valorar diferentes alternativas y 

optar por la más eficiente. 

1. Alternativas de proyecto 

Debe estudiarse si realmente es necesaria la construcción de un aparcamiento en el terreno 

escogido, y en ese caso, cuál será el mejor modo de llevarlo a cabo. De esta manera, planteamos las 

siguientes alternativas: 

1) ALTERNATIVA 1: Adecuar la superficie del terreno para un aparcamiento superficial. 

2) ALTERNATIVA 2: Construir un aparcamiento subterráneo. 

3) ALTERNATIVA 3: Construir un edificio para uso de aparcamiento. 

 

1.1. Descripción de las alternativas 

ALTERNATIVA 1: 

La primera alternativa consiste en adecuar el solar del que se dispone para el uso de aparcamiento 

superficial. Se valora esta opción ya que, dadas las elevadas dimensiones del terreno, se podría cubrir 

perfectamente el número de plazas que se han previsto en el estudio realizado.  

Es la opción que tiene el coste más reducido, sin embargo, la superficie que se necesita para llegar al 

número de plazas deseado es mucho mayor que para las demás alternativas, ya que sería necesario 

el uso de la totalidad del terreno. 

ALTERNATIVA 2: 

La segunda alternativa planteada se trata de hacer el parking subterráneo. Con esta opción se 

aprovecha mejor el espacio, dado que se puede hacer más de una planta y llegar a tener las plazas 

que queremos en un área mucho menor que en la primera alternativa. Además, el hecho de que el 

parking sea subterráneo permite la creación de una zona verde en la superficie, de modo que se 

reduzca el impacto ambiental. 

Los principales problemas de esta alternativa son su elevado coste y la complejidad de su proceso 

constructivo, además de otros factores importantes a tener en cuenta, como las posibles filtraciones 

de agua, la ventilación, etc. 
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ALTERNATIVA 3: 

La tercera y última alternativa consiste en la construcción de un edificio para uso de aparcamiento. El 

planteamiento de esta alternativa se basa en el aprovechamiento del espacio, ya que un edificio con 

varias plantas permitiría conseguir las plazas necesarias utilizando únicamente una parcela del 

terreno, y dejando así el resto para otros posibles usos. 

Ésta es una opción con la que se optimiza el espacio, sin tener un coste demasiado elevado y un 

proceso constructivo sin una gran complejidad, dado que sería bastante repetitivo. No obstante, el 

impacto ambiental que produciría un edificio es mayor que en las demás alternativas. 

1.2.  Elección de la alternativa 

Para decidir cuál es la alternativa más adecuada, se realizará un análisis multicriterio en base, 

fundamentalmente, a criterios económicos, sociales, funcionales y ambientales. Los factores a tener 

en cuenta son los siguientes: 

• Económico: 

o Coste de ejecución 

 

• Social: 

o Afectación al tráfico 

o Superficie afectada 

o Molestias a los usuarios durante las obras 

 

• Funcional: 

o Complejidad de ejecución 

o Accesibilidad a la zona 

 

• Ambiental: 

o Impacto ambiental 

o Impacto acústico 

En la siguiente tabla se refleja el tipo de cada indicador, es decir, negativo o positivo (en este caso, 

todos se consideran negativos), agrupados por categorías, así como el peso que tiene asignado cada 

uno de ellos: 

CATEGORÍA INDICADOR TIPO PESO 

ECONÓMICO Coste de ejecución - 1 

SOCIAL 

Afectación al tráfico - 0,8 

Superficie afectada - 0,2 

Molestias a los usuarios durante las obras - 0,5 

FUNCIONAL Complejidad de ejecución - 0,6 

AMBIENTAL 
Impacto ambiental - 0,5 

Impacto acústico - 0,4 
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A continuación se muestra en una tabla la importancia que tendrá cada una de las categorías en el 

análisis. Se puede apreciar que los factores de mayor importancia son los sociales, dado que la obra 

se ubica en una zona urbana. Los motivos económicos serán los siguientes a tener más en cuenta: 

 

CATEGORÍA PESO % 

ECONÓMICO 1 25 

SOCIAL 1,5 37,5 

FUNCIONAL 0,6 15 

AMBIENTAL 0,9 22,5 

TOTAL 4 100 

 

Se clasificarán los indicadores, según su importancia, en tres grupos: básicos, importantes y 

complementarios, quedando agrupados de la siguiente manera: 

 

CATEGORÍA RANGO INDICADOR 

BÁSICO 0,8 - 1 
Coste de ejecución 

Afectación al tráfico 

IMPORTANTE 0,5 - 0,7 

Molestias a los usuarios durante las obras 

Complejidad de ejecución 

Impacto ambiental 

COMPLEMENTARIO 0,1 - 0,4 
Superficie afectada 

Impacto acústico 

 

La valoración numérica que se utilizará para el análisis es la siguiente: 

 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

Mucho 10 

Bastante 7 

Regular 4 

Poco 2 

Nada 0 
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Tabla 1. Análisis multicriterio – Alternativas de proyecto 

 

 

 

2.3. Conclusión 

Se realizará un análisis comparativo entre la importancia de las alternativas para cada categoría de 

los indicadores, y finalmente una valoración final. 

Para los indicadores básicos, se puede ver que la alternativa 1 (adecuación del solar) es la más 

adecuada, con 10,2 puntos (37,23%). La alternativa 3 (construcción de un edificio) es la segunda, con 

9,6 puntos (35,04%) y finalmente, la alternativa 2 (subterráneo) sería la menos viable con 7,6 puntos 

(27,74%). 

Según los indicadores importantes, el orden sería el mismo: la alternativa 1, con 9 puntos (34,75%) 

sería la más adecuada, seguida de la alternativa 3, con 8,7 puntos (33,59%) y por último la alternativa 

2, con 8,2 puntos (31,66%). 

En cuanto a los indicadores complementarios, la alternativa 2 y la alternativa 3 serían, igualadas, las 

más adecuadas, con 4,2 puntos cada una (43,75%). Por otro lado, la alternativa 1 tiene 1,2 puntos 

(14,29%). 

Por último, se ha hecho la valoración final dando mayor trascendencia a los indicadores básicos (x3), 

luego a los indicadores importantes (x2) y la menor importancia a los indicadores complementarios 

(x1). Con ello se obtiene como resultado que la alternativa más adecuada es la alternativa 3, con 50,4 

puntos (35,1%), por encima de la alternativa 1, que tiene 49,8 puntos (34,68%), y la alternativa 2 con 

43,4 puntos (30,22%). 

De esta manera, la alternativa elegida será la ALTERNATIVA 3, es decir, la construcción de un edificio 

de dos plantas para el uso de aparcamiento. 
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2. Alternativas estructurales 

Una vez escogida la alternativa que se va a llevar a cabo, se deben plantear diferentes alternativas 

estructurales, con el objetivo de valorar cual es la más viable. Las alternativas que estudiaremos son: 

1) ALTERNATIVA 1: Construcción de la estructura metálica. 

2) ALTERNATIVA 2: Construcción in situ de la estructura de hormigón armado. 

3) ALTERNATIVA 3: Construcción de la estructura mediante hormigón prefabricado. 

 

2.1. Descripción de las alternativas 

ALTERNATIVA 1: 

La primera alternativa es la de construir el edificio mediante una estructura metálica. Con este tipo 

de estructura se puede obtener un periodo de ejecución relativamente corto por tener menos 

unidades de obra. Además, permiten establecer luces mayores, y son estructuras más ligeras con 

elevada resistencia. 

Por el contrario, las estructuras metálicas son débiles ante el fuego, por lo que deben estar 

protegidas frente a posibles casos de incendio y también frente a corrosión. Además, hay que tener 

en cuenta que, económicamente, el coste de la estructura metálica resulta elevado. 

ALTERNATIVA 2: 

La segunda alternativa es la de construir el edificio mediante una estructura de hormigón armado in 

situ. Ésta es la alternativa más económica, pese a que requiere una gran cantidad de mano de obra.  

El principal inconveniente es que su periodo de ejecución es  largo, dado que tiene muchas 

actividades y es un proceso lento, que requiere un control permanente. Además, las condiciones 

climáticas en el momento de verter el hormigón influyen en el servicio futuro de la estructura. 

ALTERNATIVA 3: 

La tercera alternativa consiste en el montaje de la estructura mediante piezas de hormigón 

prefabricado. La ventaja principal de esta alternativa es la rapidez en la construcción, ya que en la 

obra únicamente hay que colocar las piezas ya fabricadas, con lo cual se ahorra una cantidad 

importante de mano de obra. 

Por otra parte, el hecho de que sean piezas ya fabricadas comporta que el precio sea mayor que el 

del hormigón in situ. Además, la construcción del edificio mediante piezas hace que sea difícil 

conseguir monolitismo, debido a la importancia de las juntas y uniones entre piezas. 

2.2. Elección de la alternativa 

En este caso, los indicadores que se van a tener en cuenta en el análisis para la elección de la 

alternativa estructural más adecuada son los siguientes: 

• Coste de ejecución 

• Tiempo de ejecución 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS                                 6 

• Estética 

• Seguridad ante incendio 

Se ha dado más importancia  al factor económico, de modo que el tipo y peso considerados para 

cada indicador son: 

INDICADOR TIPO PESO 

Coste de ejecución - 1 

Tiempo de ejecución - 0,8 

Estética + 0,5 

Seguridad ante incendio + 0,7 

 

Se clasificarán del mismo modo que antes y se utilizaran las mismas puntuaciones numéricas. 

 

Tabla 2. Análisis multicriterio – Alternativas estructurales 

 

2.3. Conclusión 

De la misma manera que en el punto anterior, se realizará un análisis comparativo entre la 

importancia de las alternativas para cada categoría de los indicadores, y finalmente una valoración 

final. 

Para los indicadores básicos, se puede ver que la alternativa 2 (hormigón in situ) es la más adecuada, 

con 10,2 puntos (34,69%). La alternativa 1 (metálica) y la alternativa 3 (prefabricado), están igualadas 

con 9,6 puntos cada una (32,65%). 

Según los indicadores importantes, las alternativas 2 y 3 serían las más apropiadas con 8,4 puntos 

(38,89%) y la alternativa 1 quedaría descartada con 6,3 puntos (27,27%). 

Mediante la valoración final se obtiene como resultado que la alternativa más adecuada es la 

alternativa 2, con 47,4 puntos (35,27%), por encima de la alternativa 3, que tiene 45,6 puntos 

(33,93%), y la alternativa 1 con 41,4 puntos (30,8%). 

De esta manera, la alternativa elegida será la ALTERNATIVA 2, es decir, la construcción de la 

estructura mediante hormigón colocado in situ.  
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3. Alternativas constructivas 

Las alternativas constructivas que se plantean están relacionadas con la cimentación de la estructura. 

El perímetro del aparcamiento estará rodeado por muros con zapatas corridas. La intención del 

estudio es encontrar el tipo de cimentación que resulte más económico y más eficiente para los 

pilares interiores de la estructura: 

1) ALTERNATIVA 1: Cimentación mediante zapatas aisladas. 

2) ALTERNATIVA 2: Cimentación mediante zapatas corridas. 

3) ALTERNATIVA 3: Cimentación mediante vigas de cimentación. 

3.1. Descripción de las alternativas 

ALTERNATIVA 1: 

La primera alternativa es la de cimentar la parte interior de la estructura mediante zapatas aisladas, 

una para cada pilar. Dichas zapatas irían arriostradas entre ellas y a los muros del perímetro 

mediante vigas de atado. 

Se han dimensionado las zapatas mediante un programa de cálculo estructural, obteniendo un 

volumen total de hormigón necesario de 565,89 m3. 

ALTERNATIVA 2: 

La segunda opción es la de cimentar con una zapata corrida para cada fila de pilares, arriostrándolas 

de la misma manera entre ellas y a los muros perimetrales. 

Con el dimensionamiento de estas zapatas mediante el programa de cálculo estructural hemos 

concluido que el volumen de hormigón necesario sería de 1326,77 m3. 

ALTERNATIVA 3: 

La tercera y última alternativa es la de realizar dicha cimentación mediante vigas de cimentación, de 

modo que todos los pilares vayan unidos entre ellos y también con los muros. 

Con el dimensionamiento de las vigas de cimentación con el programa de cálculo estructural hemos 

podido ver que el volumen de hormigón necesario sería de 832,2 m3. 

 

3.2. Elección de la alternativa 

En este caso, los indicadores que se van a tener en cuenta en el análisis para la elección de la 

alternativa estructural más adecuada son los siguientes: 

• Material necesario (mayor coste) 

• Tiempo de ejecución 

• Volumen de excavación 

Se ha dado también mayor importancia al factor económico. El tipo y peso considerados para cada 

indicador son: 
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INDICADOR TIPO PESO 

Material necesario - 1 

Tiempo de ejecución - 0,8 

Volumen de excavación - 0,6 

 

Se clasificarán del mismo modo que antes y se utilizaran las mismas puntuaciones numéricas. 

 

Tabla 3. Análisis multicriterio – Alternativas constructivas 

 

 

3.3. Conclusión 

En este caso, se puede ver que la alternativa 1 (zapatas aisladas) tiene una puntuación superior tanto 

para los indicadores básicos como para los importantes, mientras que la segunda es para todos los 

casos la alternativa 3 (vigas de cimentación) y por último la alternativa 2 (zapatas corridas). 

Mediante la valoración final se obtiene como resultado que la alternativa más adecuada es, por 

tanto, la alternativa 1, con 58,8 puntos (42,42%), por encima de la alternativa 3, que tiene 46,2 

puntos (33,33%), y la alternativa 2 con 33,6 puntos (24,24%). 

De esta manera, la alternativa elegida será la ALTERNATIVA 1, es decir, la cimentación de la parte 

interior de la estructura mediante zapatas aisladas. 
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CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
1. ACCIONES PREVISTAS EN EL CÁLCULO 
 
Se han tenido en cuenta para determinar las acciones y evaluar el comportamiento estructural del 

edificio las siguientes normativas: 

• CTE, "Seguridad Estructural: Bases de cálculo y acciones en la Edificación. Libro2”. 
 

• EHE 2008, “Instrucción de hormigón estructural” 
 

• Norma Básica de la Edificación "NBE-AE/88. Acciones en la edificación" 

 
En base a ellas se han determinado las acciones gravitatorias, las acciones derivadas del viento y de 
la temperatura. Dichas acciones se describen a continuación. 
 
1.1.Acciones gravitatorias 
 
Estas cargas son las producidas por el peso de los elementos constructivos, así como el de los 
elementos que puedan actuar por razón de su uso. 
 
Para el primer caso, se pueden dividir en: 
 

1. Peso propio: Carga debida al peso del elemento resistente. 
 

2. Carga permanente: Carga debida al peso de todos los elementos constructivos e 
instalaciones fijas que soporta el elemento. 
 

En el segundo caso, se incluyen tres tipologías de acción que obedecen siempre al peso de todos los 
objetos que puedan gravitar sobre el elemento, tales como personas, muebles, materiales 
almacenados, vehículos, etc. Estas tres tipologías son: 
 

1. Sobrecargas superficiales: Acciones derivadas del uso, que actúan superficialmente sobre los 
elementos resistentes. En ellas se incluyen las sobrecargas de uso, propiamente dichas, 
según la tabla 3.1. de la Norma DB-SE-AE.  
 

2. Sobrecargas lineales: Acciones derivadas del uso que actúen a lo largo de una línea. Se rigen 
de la misma manera según la Norma DB-SE-AE. 

 
3. Sobrecargas aisladas: Acciones derivadas del uso que pueden actuar en un punto concreto de 

la estructura. Su consideración se adecua del mismo modo a la Norma DB-SE-AE. 

 
Habría un tercer caso de acciones gravitatorias, producidas a causa de la acumulación de 
nieve, pero no se tendrán en cuenta en esta obra debido a la zona climatológica donde ésta 
se ubica. 
 
De este modo, las cargas planteadas para nuestra estructura son las siguientes: 
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1.1.1.Peso propio y cargas permanentes 
 
De acuerdo con la tabla 2.4 de la Norma NBE-AE-88, el peso específico del hormigón armado 
es de 2,5 kg/m3. Así, se deberá tener en cuenta para los pilares y las vigas que forman la 
estructura. 
 
Se utilizarán forjados de placas aligeradas, de 25+5 cm para el techo de la primera planta, y de 20+5 
cm para la cubierta. El peso propio de dichos forjados es de 505 kg/m2 y 431,6 kg/m2, 
respectivamente. 
 
En cuanto a las cargas permanentes, consideraremos una carga aproximada de 4 kN/m2 para tener 
margen, dado que debemos tener en cuenta el peso del pavimento que se coloque y otros 
elementos, tales como instalaciones, extintores o señalización. 
 

1.1.2.Sobrecargas de uso 
 

1. Superficiales:  

 

De acuerdo con la tabla 3.1 de la Norma DB-SE-AE, estableceremos las sobrecargas 

superficiales de la estructura: 

 

Se considerará para el techo de la primera planta una  categoría de uso E (zona de tráfico y 

aparcamiento para vehículos ligeros), por lo que se deberá aplicar en toda su superficie una 

carga uniforme de 2 kN/m2. 

 

Para la cubierta, consideraremos una categoría de uso F (cubiertas transitables accesibles 

sólo privadamente), por lo que la sobrecarga a aplicar en dicha superficie será de 1 kN/m2. 

 

La escalera para pasar de un piso al otro se considerará con una categoría de uso C3, por lo 

que se aplicará sobre su superficie una sobrecarga de uso de 5 kN/m2. 

 

2. Lineales: 

 

Un ejemplo de sobrecarga lineal para este tipo de estructura serían los cerramientos, pero, 

en nuestro caso no hay, sino que el perímetro de la estructura está cubierto por muros de 

fábrica. De este modo, no se ha considerado ninguna sobrecarga lineal. 

 

3. Aisladas: 

 

Según la tabla 3.1 de la Norma DB-SE-AE, para las categorías de uso E debe aplicarse una 

carga concentrada de 20 kN, concretamente dos cargas de 10 kN separadas entre sí 1,8 

metros (representando así el peso de los ejes del vehículo). No obstante, dichas cargas 

podrán substituirse por una carga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3 

kN/m2 para el cálculo de elementos secundarios. 
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En resumen, las sobrecargas que se aplicarán a la estructura serán de un total de 5 kN/m2 para el 

techo de la planta inferior y de 1 kN/m2 para la cubierta. 

1.2.Acciones del viento 
 
Son las cargas producidas por el viento sobre los elementos que están expuestos a él. La intensidad 
de su acción se evalúa directamente a partir de: 
 

1. La presión dinámica que éste ejerce, que, tal y como establece la Normativa DB-SE-AE, en 
cualquier punto del territorio español puede tomarse como 0,5 kN/m2. 
 

2. El coeficiente de exposición. Según la Normativa DB-SE-AE, para una zona urbana y un 
edificio de unos 6 metros de altura, se tomará 1,4. 

 
3. El coeficiente eólico. Se determina en función de la esbeltez del edificio. En nuestro caso, y 

siguiendo la Normativa DB-SE-AE, tendrá el valor de 0,7. 
 
Por tanto, la carga que producirá el viento sobre los muros de la estructura será: 
 

�� � �� � �� � �� � 0,5 � 1,4 � 0,7 � 0,5	��/�� 

 
1.3.Acciones térmicas 
 
La estructura del edificio ha sido diseñada de forma que sus dimensiones no superen las 
recomendadas por la normativa vigente, de modo que no sea necesario realizar el cálculo térmico de 
la estructura. 
 
 
2.MATERIALES UTILIZADOS 
 
Se ha utilizado hormigón HA-30 con control normal para todos los elementos de la estructura, y 
acero B500S con control normal para las armaduras. Los forjados están formados por placas 
alveolares. Todos los detalles de los materiales están especificados en los listados de resultados de 
cálculo. 
 
 
3.COEFICIENTES DE SEGURIDAD APLICADOS 
 
Los coeficientes de seguridad adoptados afectan tanto a las características mecánicas de los 
materiales usados como a las acciones que actúan sobre la estructura. 
 

3.1. Coeficientes de minoración de resistencias 
 
Los coeficientes de minoración de resistencia que se aplicarán a los materiales son, de 
acuerdo con la Instrucción EHE-08 y teniendo en cuenta que para todos los elementos que 
componen la estructura de hormigón armado se ha establecido un control normal, de 1,5 
para el hormigón y de 1,15 para el acero. 
 

3.2. Coeficientes de mayoración de acciones 
 
Los coeficientes de mayoración para las acciones que sufre la estructura son, siguiendo del 
mismo modo la Instrucción EHE-08 y estableciendo un control estadístico, de 1,35 para las 
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cargas permanentes, de 1,5 para las sobrecargas de uso, y de 1 para las sobrecargas 
accidentales. 

 
 
4.MÉTODO DE CÁLCULO 
 
El cálculo estructural y dimensionamiento de los armados se ha efectuado mediante el programa de 
cálculo estructural CYPE. De todos modos, se realizarán comprobaciones manuales con tal de 
verificar que los resultados obtenidos son correctos.  
 
5.RESULTADOS 
 
A continuación se adjuntan los listados de los resultados del cálculo. El programa que se ha utilizado 
para el cálculo trabaja en catalán, sin dar opción de cambiar el idioma, por lo que todos los 
resultados se muestran en catalán. 
 
Índice de resultados: 
 

1. Esfuerzos y armados de pilares y muros 

2. Envolventes de esfuerzos en vigas 

3. Listado de mediciones de vigas 

4. Listado de armados en vigas 

5. Comprobaciones de armados en vigas 

6. Envolventes de esfuerzos en forjados 

7. Mediciones de placas alveolares en forjados 

8. Mediciones de armados en forjados 

9. Listado de armados en losas macizas 

10. Listado de cimentación 

11. Mediciones de superficies y volúmenes 

12. Cuantías de obra 

 
 



 
Nom de l'Obra: Proyecto constructivo de un parking Data:13/06/12

Pàgina 1

1. LLISTAT DE MATERIALS

1.1 FORMIGONS

ELEMENT FORMIGÓ PLANTES FCK
MPa

GAMMA C

Pilars i Pantalles  HA-30 , Control Estadístico Totes 30 1.50
Murs  HA-30 , Control Estadístico Totes 30 1.50

 
1.2 ACERS PER ELEMENT I POSICIÓ

1.2.1.ACERS EN BARRES

ELEMENT POSICIÓ ACER FYK
MPa

GAMMA S

Pilars i Pantalles Barres(Verticals)
Estreps

 B 500 S , Control Normal 
 B 500 S , Control Normal 

500
500

1.15
1.15

 
1.2.2.ACERS EN PERFILS

TIPUS D'ACER ACER LIM. ELÀSTIC
MPa

MÒDUL D'ELASTICITAT
GPa

Acers Conformats  A37 235 206
Acers Laminats  A42 255 206

 
2. ARMAT DE PILARS I PANTALLES

2.1 Pilars
Pl: num. de planta
Tram: nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.
Armaduras : Primer sumant -> armadura de cantell. (perfil si és pilar metàl.lic)
            Segon sumant -> armadura de cara X.
            Tercer sumant -> armadura de cara Y.
Estreps   : S'indica només l'estrep perimetral disposat.
Si existeixen altres estreps i branques ha de consultar el dibuix
            del quadre de pilars.
Estat (Est): Codi identificatiu de l'estat del pilar per incompliment d'algun criteri normatiu.
H         : Altura del tram de pilar sense travament.
Hpx       : Altura del tram de pilar de pandeig en direcció X.
Hpy       : Altura del tram de pilar de pandeig en direcció Y.
Pèssims   : Esforços pèssims, corresponents a la pitjor combinació que produeix les majors tensions i/o deformacions.
            Inclou l'amplificació d'esforços a causa dels efectes segon ordre i excentricitat adicional per pandeig.
Referència: Esforços pèssims, corresponents a la pitjor combinació que produeix les majors tensions i/o deformacions.
            Inclou l'amplificació d'esforços a causa dels efectes de segon ordre(no inclou pandeig).
NOTA: ELS ESFORÇOS ES REFEREIXEN ALS EIXOS LOCALS DEL PILAR.
El sistema d'unitats utilitzat és
        N: KN    Mx,My: KN·m

Pèssims Referència

Pilar Pl DIMENSIÓ TRAM ARMADURES ESTREPS EST H Hpx Hpy N Mx My N Mx My

P1 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 341.8 1.6 41.2 341.8 1.6 41.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 973.7 0.7 47.8 973.7 0.7 47.8

P2 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 341.3 1.6 38.0 341.3 1.6 38.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 971.6 0.7 48.2 971.6 0.7 48.2

P3 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 442.7 1.7 143.0 442.7 1.7 143.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 442.7 1.7 143.0 442.7 1.7 143.0

P4 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 348.4 1.6 34.4 348.4 1.6 34.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 977.8 0.7 48.4 977.8 0.7 48.4

P5 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.9 1.6 140.5 435.9 1.6 140.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.9 1.6 140.5 435.9 1.6 140.5

P6 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 347.8 1.6 33.6 347.8 1.6 33.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 977.0 0.7 48.2 977.0 0.7 48.2

P7 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.9 1.6 141.1 435.9 1.6 141.1
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Pèssims Referència

Pilar Pl DIMENSIÓ TRAM ARMADURES ESTREPS EST H Hpx Hpy N Mx My N Mx My

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.9 1.6 141.1 435.9 1.6 141.1

P8 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 347.6 1.6 32.8 347.6 1.6 32.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 976.1 0.7 47.8 976.1 0.7 47.8

P9 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.6 1.6 141.9 435.6 1.6 141.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.6 1.6 141.9 435.6 1.6 141.9

P10 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 347.4 1.6 32.2 347.4 1.6 32.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 975.6 0.7 47.7 975.6 0.7 47.7

P11 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.4 1.6 142.6 435.4 1.6 142.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.4 1.6 142.6 435.4 1.6 142.6

P12 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 347.2 1.6 31.5 347.2 1.6 31.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 975.0 0.7 47.5 975.0 0.7 47.5

P13 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.2 1.6 143.2 435.2 1.6 143.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 435.2 1.6 143.2 435.2 1.6 143.2

P14 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 347.0 1.6 30.8 347.0 1.6 30.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 974.4 0.7 47.3 974.4 0.7 47.3

P15 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 434.7 1.6 143.8 434.7 1.6 143.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 434.7 1.6 143.8 434.7 1.6 143.8

P16 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 346.7 1.6 30.0 346.7 1.6 30.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 973.6 0.7 47.1 973.6 0.7 47.1

P17 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 440.7 1.6 148.4 440.7 1.6 148.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 440.7 1.6 148.4 440.7 1.6 148.4

P18 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 339.5 1.6 31.5 339.5 1.6 31.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 965.4 1.0 45.8 965.4 1.0 45.8

P19 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 337.6 1.7 33.6 337.6 1.7 33.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 964.0 0.8 44.5 964.0 0.8 44.5

P20 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 297.6 0.4 8.9 297.6 0.4 8.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 867.9 0.0 26.0 867.9 0.0 1.8

P21 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 333.6 6.7 8.4 333.6 6.7 8.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 903.8 21.5 16.5 903.8 2.6 2.0

P22 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 370.5 1.0 11.1 370.5 0.8 8.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 941.6 18.3 21.5 941.6 1.7 2.0

P23 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 370.5 2.1 10.9 370.5 1.6 8.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 941.9 0.0 28.3 941.9 0.0 1.9

P24 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 370.6 2.0 10.9 370.6 1.6 8.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 942.1 0.0 28.3 942.1 0.0 1.8

P25 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 370.6 1.9 11.0 370.6 1.6 9.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 942.2 0.0 28.3 942.2 0.0 1.8

P26 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 370.7 1.8 11.0 370.7 1.6 9.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 942.3 0.0 28.3 942.3 0.0 1.7

P27 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 370.7 1.8 11.0 370.7 1.6 10.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 942.4 0.0 28.3 942.4 0.0 1.6

P28 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 371.0 1.9 11.0 371.0 1.8 10.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 942.7 12.3 25.5 942.7 0.7 1.5

P29 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 334.9 3.5 11.1 334.9 3.5 11.1

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 905.3 20.0 18.4 905.3 1.3 1.2

P30 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 296.1 2.5 11.8 296.1 2.5 11.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 867.0 18.0 18.8 867.0 0.9 0.9

P31 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 310.3 1.1 9.2 310.3 0.4 3.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 892.1 26.8 0.0 892.1 0.0 0.0

P32 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 314.4 3.9 8.6 314.4 1.6 3.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 896.3 26.9 0.0 896.3 0.0 0.0

P33 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 509.3 8.5 12.7 509.3 4.6 6.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1661.7 47.4 15.3 1661.7 4.6 1.5

P34 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 327.0 0.0 9.8 327.0 0.0 4.0
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Pèssims Referència

Pilar Pl DIMENSIÓ TRAM ARMADURES ESTREPS EST H Hpx Hpy N Mx My N Mx My

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 907.9 26.3 7.0 907.9 3.1 0.8

P35 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 497.6 3.0 14.6 497.6 1.5 7.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1652.8 0.0 49.6 1652.8 0.0 2.0

P36 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 327.1 3.2 9.3 327.1 1.5 4.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 908.6 27.3 0.0 908.6 0.0 0.0

P37 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 497.9 3.0 14.6 497.9 1.5 7.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1651.9 49.6 0.0 1651.9 0.0 0.0

P38 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 327.1 3.0 9.4 327.1 1.5 4.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 908.6 0.0 27.3 908.6 0.0 0.9

P39 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 497.9 2.9 14.7 497.9 1.5 7.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1651.9 49.6 0.0 1651.9 0.0 0.0

P40 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 327.1 2.8 9.4 327.1 1.5 5.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 908.6 0.0 27.3 908.6 0.0 1.0

P41 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 497.9 2.8 14.7 497.9 1.5 8.1

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1651.9 49.6 0.0 1651.9 0.0 0.0

P42 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 327.1 2.6 9.5 327.1 1.5 5.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 908.6 0.0 27.3 908.6 0.0 1.1

P43 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 497.9 2.7 14.7 497.9 1.5 8.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1651.9 49.6 0.0 1651.9 0.0 0.0

P44 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 327.1 2.4 9.5 327.1 1.5 5.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 908.5 0.0 27.3 908.5 0.0 1.1

P45 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 497.7 2.6 14.7 497.7 1.5 8.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1651.6 49.5 0.0 1651.6 0.0 0.0

P46 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 327.0 2.3 9.5 327.0 1.5 6.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 908.5 0.0 27.3 908.5 0.0 1.2

P47 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 508.9 2.8 15.0 508.9 1.5 8.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1661.8 49.9 0.0 1661.8 0.0 0.0

P48 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 315.1 1.9 9.3 315.1 1.4 7.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 897.6 26.9 0.0 897.6 0.0 0.0

P49 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 307.4 2.8 8.8 307.4 2.3 7.1

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 890.5 18.2 19.6 890.5 0.8 0.9

P50 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 302.0 0.6 9.0 302.0 0.2 3.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 883.2 26.5 0.0 883.2 0.0 0.0

P51 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 340.6 8.3 6.0 340.6 6.8 5.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 922.1 25.8 9.9 922.1 2.6 1.0

P52 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 378.6 1.8 11.2 378.6 1.0 6.1

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 958.6 27.3 9.1 958.6 4.1 1.4

P53 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 378.4 2.4 11.1 378.4 1.4 6.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 959.5 0.0 28.8 959.5 0.0 1.4

P54 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 378.4 2.3 11.1 378.4 1.4 6.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 959.5 0.0 28.8 959.5 0.0 1.5

P55 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 378.4 2.1 11.1 378.4 1.4 7.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 959.5 0.0 28.8 959.5 0.0 1.6

P56 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 378.4 2.0 11.2 378.4 1.4 7.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 959.5 0.0 28.8 959.5 0.0 1.6

P57 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 378.5 1.9 11.2 378.5 1.4 8.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 959.6 0.0 28.8 959.6 0.0 1.7

P58 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 378.1 2.1 11.2 378.1 1.5 8.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 959.4 0.0 28.8 959.4 0.0 1.7

P59 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 340.8 16.8 4.6 340.8 16.8 4.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 893.1 56.7 9.0 893.1 56.7 9.0

P60 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 298.4 4.7 7.6 298.4 2.2 3.6

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 864.9 3.3 25.7 864.9 0.7 5.8

P61 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 313.2 0.4 9.4 313.2 0.3 5.5



 
Nom de l'Obra: Proyecto constructivo de un parking Data:13/06/12

Pàgina 4

Pèssims Referència

Pilar Pl DIMENSIÓ TRAM ARMADURES ESTREPS EST H Hpx Hpy N Mx My N Mx My

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 894.2 0.0 26.8 894.2 0.0 1.2

P62 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 307.9 7.3 5.7 307.9 1.5 1.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 890.1 26.7 0.0 890.1 0.0 0.0

P64 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 314.5 6.9 6.5 314.5 1.6 1.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 894.3 26.6 3.2 894.3 5.4 0.7

P66 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 314.5 7.4 5.9 314.5 1.3 1.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 895.7 26.9 0.0 895.7 0.0 0.0

P68 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 314.5 8.4 4.3 314.5 1.3 0.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 895.7 26.9 0.0 895.7 0.0 0.0

P70 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 314.4 9.2 2.3 314.4 1.3 0.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 895.6 26.9 0.0 895.6 0.0 0.0

P72 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 314.3 9.4 0.0 314.3 1.3 0.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 895.3 26.9 0.0 895.3 0.0 0.0

P74 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 314.2 9.3 1.7 314.2 1.3 0.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 895.0 26.8 0.0 895.0 0.0 0.0

P76 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 315.2 7.9 5.2 315.2 1.3 0.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 895.2 26.9 0.0 895.2 0.0 0.0

P77 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 415.4 1.3 178.8 415.4 1.3 178.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 415.4 1.3 178.8 415.4 1.3 178.8

P79 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 307.7 6.6 6.5 307.7 2.5 2.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 762.0 0.0 22.9 762.0 0.0 9.1

P80 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 298.4 0.0 9.0 298.4 0.0 3.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 874.0 26.2 0.0 874.0 0.0 0.0

P81 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 302.4 3.1 8.5 302.4 1.4 3.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 875.5 0.0 26.3 875.5 0.0 3.2

P82 2 Diam:0.60  3.55/6.15 6Ø16 Ø6c/20  2.60 2.60 2.60 389.4 6.6 201.9 389.4 6.6 201.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 6Ø16 Ø6c/20  2.60 2.60 2.60 389.4 6.6 201.9 389.4 6.6 201.9

P83 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 309.4 2.6 8.9 309.4 2.1 7.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 879.3 21.9 14.7 879.3 6.2 4.1

P84 2 Diam:0.60  3.55/6.15 6Ø16 Ø6c/20  2.60 2.60 2.60 385.4 0.0 200.3 385.4 0.0 200.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 6Ø16 Ø6c/20  2.60 2.60 2.60 385.4 0.0 200.3 385.4 0.0 200.3

P85 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 309.6 1.4 9.2 309.6 1.2 7.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 881.2 0.0 26.4 881.2 0.0 4.2

P86 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.9 0.0 199.3 384.9 0.0 199.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.9 0.0 199.3 384.9 0.0 199.3

P87 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 309.8 1.4 9.2 309.8 1.2 8.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 881.7 0.0 26.5 881.7 0.0 4.1

P88 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.9 0.0 199.4 384.9 0.0 199.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.9 0.0 199.4 384.9 0.0 199.4

P89 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 310.3 1.2 9.2 310.3 1.2 9.1

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 882.9 0.0 26.5 882.9 0.0 4.0

P90 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.9 0.0 198.7 384.9 0.0 198.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.9 0.0 198.7 384.9 0.0 198.7

P91 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 311.0 1.2 10.2 311.0 1.2 10.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 885.0 0.0 26.5 885.0 0.0 3.7

P92 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.8 0.0 197.5 384.8 0.0 197.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.8 0.0 197.5 384.8 0.0 197.5

P93 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 312.3 1.2 11.7 312.3 1.2 11.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 888.4 0.0 26.7 888.4 0.0 3.1

P94 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 389.8 0.0 198.3 389.8 0.0 198.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 389.8 0.0 198.3 389.8 0.0 198.3

P95 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 308.9 1.1 12.3 308.9 1.1 12.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 891.6 26.7 0.0 891.6 0.0 0.0

P96 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 284.4 1.2 27.0 284.4 1.2 27.0
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1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 825.2 0.0 24.8 825.2 0.0 12.8

P97 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 304.3 1.3 24.0 304.3 1.3 24.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 803.0 0.0 24.1 803.0 0.0 18.7

P98 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 308.9 1.7 23.5 308.9 1.7 23.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 806.7 0.8 24.2 806.7 0.7 20.0

P99 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 344.8 0.8 55.9 344.8 0.8 55.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 962.5 0.0 28.9 962.5 0.0 11.9

P100 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 357.0 9.4 33.5 357.0 9.4 33.5

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 983.9 5.1 29.1 983.9 3.6 20.4

P101 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 390.5 3.6 32.7 390.5 3.6 32.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1016.0 10.6 28.6 1016.0 8.0 21.7

P102 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 389.9 1.1 32.7 389.9 1.1 32.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1016.9 0.0 30.5 1016.9 0.0 21.3

P103 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 387.9 1.1 31.2 387.9 1.1 31.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1012.0 0.0 30.4 1012.0 0.0 20.1

P105 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 377.8 1.0 21.2 377.8 1.0 21.2

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 985.3 0.0 29.6 985.3 0.0 13.0

P106 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 367.4 1.2 11.0 367.4 1.1 10.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 957.0 0.0 28.7 957.0 0.0 5.6

P107 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 319.9 6.5 15.0 319.9 6.5 15.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 844.4 3.6 25.1 844.4 2.5 17.0

P108 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 285.7 1.4 13.9 285.7 1.4 13.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 813.2 0.0 24.4 813.2 0.0 18.6

P109 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 286.4 1.1 15.0 286.4 1.1 15.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 815.7 0.0 24.5 815.7 0.0 19.1

P110 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 291.0 1.5 13.0 291.0 1.5 13.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 822.5 0.0 24.7 822.5 0.0 19.6

P104 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 384.2 1.0 27.7 384.2 1.0 27.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 1002.3 0.0 30.1 1002.3 0.0 17.5

P111 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 182.1 8.9 39.8 182.1 8.9 39.8

P112 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 311.1 28.1 70.3 311.1 28.1 70.3

P113 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 258.3 1.2 69.5 258.3 1.2 69.5

P114 1 Diam:0.60  0.00/2.70 6Ø20 Ø6c/30  2.70 2.70 2.70 579.3 7.9 295.4 579.3 7.9 295.4

P115 1 Diam:0.60  0.00/2.48 10Ø20 Ø6c/30  2.48 2.48 2.48 631.6 10.9 396.5 631.6 10.9 396.5

P116 1 Diam:0.60  0.00/2.27 12Ø20 Ø6c/30  2.27 2.27 2.27 623.6 11.7 411.8 623.6 11.7 411.8

P117 1 Diam:0.60  0.00/2.06 12Ø20 Ø6c/30  2.06 2.06 2.06 638.8 34.3 411.7 638.8 34.3 411.7

P118 1 Diam:0.60  0.00/1.84 12Ø20 Ø6c/30  1.84 1.84 1.84 635.9 41.0 420.9 635.9 41.0 420.9

P119 1 Diam:0.60  0.00/1.63 12Ø20 Ø6c/30  1.63 1.63 1.63 633.1 49.4 427.2 633.1 49.4 427.2

P120 1 Diam:0.60  0.00/1.41 12Ø20 Ø6c/30  1.41 1.41 1.41 630.4 60.6 430.5 630.4 60.6 430.5

P121 1 Diam:0.60  0.00/1.20 12Ø20 Ø6c/30  1.20 1.20 1.20 627.1 75.3 428.0 627.1 75.3 428.0

P122 1 Diam:0.60  0.00/0.98 12Ø20 Ø6c/30  0.98 0.98 0.98 623.4 94.7 417.1 623.4 94.7 417.1

P123 1 Diam:0.60  0.00/0.77 12Ø20 Ø6c/30  0.77 0.77 0.77 619.1 119.3 392.2 619.1 119.3 392.2

P124 1 Diam:0.60  0.00/0.56 6Ø25 Ø8c/30  0.56 0.56 0.56 611.2 147.4 339.8 611.2 147.4 339.8

P125 1 Diam:0.60  0.00/0.34 12Ø16 Ø6c/20  0.34 0.34 0.34 532.3 188.6 237.1 532.3 188.6 237.1

P126 1 Diam:0.60  0.00/0.13 10Ø12 Ø6c/15  0.13 0.13 0.13 1115.2 237.5 79.7 1115.2 237.5 79.7

P127 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 388.0 17.0 0.0 388.0 17.0 0.0

P128 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 668.1 20.0 0.0 668.1 9.7 0.0

P129 1 Diam:0.60  0.00/2.90 10Ø12 Ø6c/15  2.90 2.90 2.90 863.9 223.2 0.0 863.9 223.2 0.0

P131 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 182.1 8.9 39.8 182.1 8.9 39.8

P132 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 311.1 28.1 70.3 311.1 28.1 70.3

P133 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 258.3 1.2 69.5 258.3 1.2 69.5

P134 1 Diam:0.60  0.00/2.70 6Ø20 Ø6c/30  2.70 2.70 2.70 579.3 7.9 295.4 579.3 7.9 295.4

P135 1 Diam:0.60  0.00/2.48 10Ø20 Ø6c/30  2.48 2.48 2.48 631.6 10.9 396.5 631.6 10.9 396.5

P136 1 Diam:0.60  0.00/2.27 12Ø20 Ø6c/30  2.27 2.27 2.27 623.6 11.7 411.8 623.6 11.7 411.8
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P137 1 Diam:0.60  0.00/2.06 12Ø20 Ø6c/30  2.06 2.06 2.06 638.8 34.3 411.7 638.8 34.3 411.7

P138 1 Diam:0.60  0.00/1.84 12Ø20 Ø6c/30  1.84 1.84 1.84 635.9 41.0 420.9 635.9 41.0 420.9

P139 1 Diam:0.60  0.00/1.63 12Ø20 Ø6c/30  1.63 1.63 1.63 633.1 49.4 427.2 633.1 49.4 427.2

P140 1 Diam:0.60  0.00/1.41 12Ø20 Ø6c/30  1.41 1.41 1.41 630.4 60.6 430.5 630.4 60.6 430.5

P141 1 Diam:0.60  0.00/1.20 12Ø20 Ø6c/30  1.20 1.20 1.20 627.1 75.3 428.0 627.1 75.3 428.0

P142 1 Diam:0.60  0.00/0.98 12Ø20 Ø6c/30  0.98 0.98 0.98 623.4 94.7 417.1 623.4 94.7 417.1

P143 1 Diam:0.60  0.00/0.77 12Ø20 Ø6c/30  0.77 0.77 0.77 619.1 119.3 392.2 619.1 119.3 392.2

P144 1 Diam:0.60  0.00/0.56 6Ø25 Ø8c/30  0.56 0.56 0.56 611.2 147.4 339.8 611.2 147.4 339.8

P145 1 Diam:0.60  0.00/0.34 12Ø16 Ø6c/20  0.34 0.34 0.34 532.3 188.6 237.1 532.3 188.6 237.1

P146 1 Diam:0.60  0.00/0.13 10Ø12 Ø6c/15  0.13 0.13 0.13 1115.2 237.5 79.7 1115.2 237.5 79.7

P130 1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 695.1 0.0 20.9 695.1 0.0 2.6

P63 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 398.3 5.6 200.8 398.3 5.6 200.8

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 398.3 5.6 200.8 398.3 5.6 200.8

P65 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 392.8 0.0 196.9 392.8 0.0 196.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 392.8 0.0 196.9 392.8 0.0 196.9

P67 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.1 0.0 196.3 393.1 0.0 196.3

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.1 0.0 196.3 393.1 0.0 196.3

P69 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.2 0.0 195.9 393.2 0.0 195.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.2 0.0 195.9 393.2 0.0 195.9

P71 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.3 0.0 195.4 393.3 0.0 195.4

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.3 0.0 195.4 393.3 0.0 195.4

P73 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.4 0.0 194.9 393.4 0.0 194.9

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 393.4 0.0 194.9 393.4 0.0 194.9

P75 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 392.5 0.0 194.7 392.5 0.0 194.7

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 392.5 0.0 194.7 392.5 0.0 194.7

P78 2 Diam:0.60  3.55/6.15 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 311.1 7.8 5.1 311.1 7.7 5.0

1 Diam:0.60  0.00/2.60 10Ø12 Ø6c/15  2.60 2.60 2.60 710.7 21.3 0.0 710.7 10.6 0.0

P147 1 Diam:0.30  0.00/1.48 6Ø12 Ø6c/15  1.48 1.48 1.48 -4.3 0.4 3.6 -4.3 0.4 3.6

P148 1 Diam:0.30  0.00/1.48 6Ø12 Ø6c/15  1.48 1.48 1.48 -87.1 7.2 4.1 -87.1 7.2 4.1

P149 1 Diam:0.30  0.00/1.43 6Ø12 Ø6c/15  1.43 1.43 1.43 206.7 9.4 5.9 206.7 9.4 5.9

P150 1 Diam:0.30  0.00/1.48 6Ø12 Ø6c/15  1.48 1.48 1.48 100.2 2.0 6.6 100.2 2.0 6.6

P152 1 Diam:0.30  0.00/3.13 6Ø12 Ø6c/15  3.13 3.13 3.13 16.8 2.9 1.4 16.8 2.2 1.0

P151 1 Diam:0.30  0.00/3.13 6Ø12 Ø6c/15  3.13 3.13 3.13 45.6 6.5 0.0 45.6 4.6 0.0

3. LLISTAT D'ARMAT DE MURS DE SOTERRANI

Referència: Mur M1
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 1 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 100 % ---

Planta 2 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 97.6 % ---

 

Referència: Mur M2
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 1 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 100 % ---

Planta 2 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 99.7 % ---

 

Referència: Mur M3
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Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat
Planta 1 0.15 m

0.15 m
Ø12c/25 cm
Ø12c/25 cm

Ø12c/25 cm
Ø12c/25 cm

0 91.2 % ---

Planta 2 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 93.3 % ---

 

Referència: Mur M4
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 1 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 100 % ---

 

Referència: Mur M5
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 1 0.15 m
0.15 m

Ø8c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø10c/15 cm
Ø8c/15 cm

0 91.1 % ---

Planta 2 0.15 m
0.15 m

Ø8c/15 cm
Ø10c/15 cm

Ø6c/10 cm
Ø8c/10 cm

0 90.7 % ---

 

Referència: Mur M6
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 2 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 93.5 % ---

 

Referència: Mur M7
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 1 0.15 m
0.15 m

Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/25 cm
Ø12c/25 cm

0 92.1 % ---

 

Referència: Mur M8
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 1 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 100 % ---

 

Referència: Mur M9
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 1 0.15 m
0.15 m

Ø8c/15 cm
Ø8c/15 cm

Ø10c/25 cm
Ø10c/25 cm

0 90.7 % ---

 

Referència: Mur M11
Sector Gruixos Arm.Ver Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estat

Planta 2 0.15 m
0.15 m

Ø6c/10 cm
Ø6c/10 cm

Ø8c/20 cm
Ø8c/20 cm

0 98.7 % ---

 

Per cada planta la línia superior fa referència al costat esquerre del mur i l'inferior al costat dret.
 
F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de formigó són suficients.
4. LLISTAT D'AMIDAMENT DE PILARS

  Acer en barres i estreps: B 500 S , Control Normal  PLANTA   1:TECHO 1ª PLANTA       FORMIGÓ: HA-30 , Control
Estadístico 
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REFERÈNCIA

DIMENSIONS
m

ENCOFRAT
m2

FORMIGÓ
m3

DIÀM. Num. LONGITUD
cm.

TOTAL
cm.

A.BARRES
Kg.

A.ESTREPS
Kg.

   P1    P2    P4 
   P6    P8   P10 
  P12   P14   P16 
  P18   P19   P20 
  P21   P22   P23 
  P24   P25   P26 
  P27   P28   P29 
  P30   P31   P32 
  P34   P36   P38 
  P40   P42   P44 
  P46   P48   P49 
  P50   P51   P52 
  P53   P54   P55 
  P56   P57   P58 
  P59   P60   P61 
  P62   P64   P66 
  P68   P70   P72 
  P74   P76   P79 
  P80   P81   P83 
  P85   P87   P89 
  P91   P93   P95 
  P96   P99  P100 
 P101  P102  P103 
 P105  P106  P107 
 P108  P109  P110 
 P104   P78       
  (x77)

Diam:0.60      4.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   377.3

    0.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   56.98

Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

385
91

180

3850
910

6120

   34.18
    8.08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3254.02

 
 

   13.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1045.66

   P3    P5    P7 
   P9   P11   P13 
  P15   P17   P33 
  P35   P37   P39 
  P41   P43   P45 
  P47   P77   P65 
  P69   P71   P73 
  (x21)

Diam:0.60      4.9
 
 
 
 
 
 
   102.9

    0.74
 
 
 
 
 
 
   15.54

Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

385
102
180

3850
1020
6120

   34.18
    9.06

 
 
 
 
 
  908.04

 
 
   13.58

 
 
 
 
  285.18

  P82   P84       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      4.9
 
 
     9.8

    0.74
 
 
    1.48

Ø16
Ø16
Ø6

6
6

32

395
106
180

2370
636

5760

   37.41
   10.04
 
   94.90

 
 
   12.78
   25.56

  P86   P88   P90 
  P92   P94   P63 
  P67   P75       
  (x8)

Diam:0.60      4.9
 
 
    39.2

    0.74
 
 
    5.92

Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

385
96

180

3850
960

6120

   34.18
    8.52

 
  341.60

 
 
   13.58

  108.64
  P97   P98       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      4.9
 
 
     9.8

    0.74
 
 
    1.48

Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

385
156
180

3850
1560
6120

   34.18
   13.85
 
   96.06

 
 
   13.58
   27.16

 P111  P112  P113 
 P127  P128       
                  
  (x5)

Diam:0.60      4.9
 
 
    24.5

    0.74
 
 
    3.70

Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

353
102
180

3530
1020
6120

   31.34
    9.06

 
  202.00

 
 
   13.58
   67.90

 P114  P134       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      5.1
 
 
    10.2

    0.76
 
 
    1.52

Ø20
Ø20
Ø6

6
6

28

330
168
180

1980
1008
5040

   48.83
   24.86

 
  147.38

 
 
   11.18
   22.36

 P115  P135       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      4.7
 
 
     9.4

    0.70
 
 
    1.40

Ø20
Ø20
Ø6

10
10
27

308
168
180

3080
1680
4860

   75.96
   41.43

 
  234.78

 
 
   10.79
   21.58

 P116  P136       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      4.3
 
 
     8.6

    0.64
 
 
    1.28

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
26

287
187
180

3444
2244
4680

   84.93
   55.34

 
  280.54

 
 
   10.39
   20.78
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REFERÈNCIA

DIMENSIONS
m

ENCOFRAT
m2

FORMIGÓ
m3

DIÀM. Num. LONGITUD
cm.

TOTAL
cm.

A.BARRES
Kg.

A.ESTREPS
Kg.

 P117  P137       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      3.9
 
 
     7.8

    0.58
 
 
    1.16

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
25

265
187
180

3180
2244
4500

   78.42
   55.34

 
  267.52

 
 
    9.99

   19.98
 P118  P138       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      3.5
 
 
     7.0

    0.52
 
 
    1.04

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
25

244
187
180

2928
2244
4500

   72.21
   55.34

 
  255.10

 
 
    9.99

   19.98
 P119  P139       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      3.1
 
 
     6.2

    0.46
 
 
    0.92

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
24

223
197
180

2676
2364
4320

   65.99
   58.30

 
  248.58

 
 
    9.59

   19.18
 P120  P140       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      2.7
 
 
     5.4

    0.40
 
 
    0.80

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
23

201
197
180

2412
2364
4140

   59.48
   58.30

 
  235.56

 
 
    9.19

   18.38
 P121  P141       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      2.3
 
 
     4.6

    0.34
 
 
    0.68

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
23

180
197
180

2160
2364
4140

   53.27
   58.30

 
  223.14

 
 
    9.19

   18.38
 P122  P142       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      1.9
 
 
     3.8

    0.28
 
 
    0.56

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
28

158
197
180

1896
2364
5040

   46.76
   58.30

 
  210.12

 
 
   11.18
   22.36

 P123  P143       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      1.5
 
 
     3.0

    0.22
 
 
    0.44

Ø20
Ø20
Ø6

12
12
25

137
212
180

1644
2544
4500

   40.54
   62.74

 
  206.56

 
 
    9.99

   19.98
 P124  P144       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      1.0
 
 
     2.0

    0.16
 
 
    0.32

Ø25
Ø25
Ø8

6
6

21

140
240
180

840
1440
3780

   32.37
   55.49

 
  175.72

 
 
   14.92
   29.84

 P125  P145       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      0.6
 
 
     1.2

    0.10
 
 
    0.20

Ø16
Ø16
Ø6

12
12
18

94
200
180

1128
2400
3240

   17.80
   37.88

 
  111.36

 
 
    7.19

   14.38
 P126  P146       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.60      0.2
 
 
     0.4

    0.04
 
 
    0.08

Ø12
Ø12
Ø6

10
10
14

73
190
180

730
1900
2520

    6.48
   16.87
 
   46.70

 
 
    5.59

   11.18
 P129             
                  
                  

Diam:0.60      5.5     0.82 Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

353
102
180

3530
1020
6120

   31.34
    9.06

 
 
   13.58

 P131  P132  P133 
                  
                  
  (x3)

Diam:0.60      4.9
 
 
    14.7

    0.74
 
 
    2.22

Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

353
91

180

3530
910

6120

   31.34
    8.08

 
  118.26

 
 
   13.58
   40.74

 P130             
                  
                  

Diam:0.60      4.9     0.74 Ø12
Ø12
Ø6

10
10
34

353
82

180

3530
820

6120

   31.34
    7.28

 
 
   13.58

 P147  P148  P150 
                  
                  
  (x3)

Diam:0.30      1.4
 
 
     4.2

    0.10
 
 
    0.30

Ø12
Ø12
Ø6

6
6

20

175
102

85

1050
612

1700

    9.32
    5.43

 
   44.25

 
 
    3.77

   11.31
 P149             
                  
                  

Diam:0.30      1.3     0.10 Ø12
Ø12
Ø6

6
6

20

175
102

85

1050
612

1700

    9.32
    5.43

 
 
    3.77

 P152  P151       
                  
                  
  (x2)

Diam:0.30      3.0
 
 
     6.0

    0.22
 
 
    0.44

Ø12
Ø12
Ø6

6
6

31

342
102

85

2052
612

2635

   18.22
    5.43

 
   47.30

 
 
    5.85

   11.70
TOTAL PLANTA   1    669.7   100.12  7843.20  1913.10
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  Acer en barres i estreps: B 500 S , Control Normal  PLANTA   2:CUBIERTA       FORMIGÓ: HA-30 , Control Estadístico 
 
REFERÈNCIA

DIMENSIONS
m

ENCOFRAT
m2

FORMIGÓ
m3

DIÀM. Num. LONGITUD
cm.

TOTAL
cm.

A.BARRES
Kg.

A.ESTREPS
Kg.

   P1    P2    P3 
   P4    P5    P6 
   P7    P8    P9 
  P10   P11   P12 
  P13   P14   P15 
  P16   P17   P18 
  P19   P20   P21 
  P22   P23   P24 
  P25   P26   P27 
  P28   P29   P30 
  P31   P32   P33 
  P34   P35   P36 
  P37   P38   P39 
  P40   P41   P42 
  P43   P44   P45 
  P46   P47   P48 
  P49   P50   P51 
  P52   P53   P54 
  P55   P56   P57 
  P58   P59   P60 
  P61   P62   P64 
  P66   P68   P70 
  P72   P74   P76 
  P77   P79   P80 
  P81   P83   P85 
  P86   P87   P88 
  P89   P90   P91 
  P92   P93   P94 
  P95   P96   P97 
  P98   P99  P100 
 P101  P102  P103 
 P105  P106  P107 
 P108  P109  P110 
 P104   P63   P65 
  P67   P69   P71 
  P73   P75   P78 
  (x108)

Diam:0.60      4.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   529.2

    0.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   79.92

Ø12
Ø6

10
32

337
180

3370
5760

   29.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3231.36

 
   12.78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1380.24

  P82   P84       
                  
  (x2)

Diam:0.60      4.9
 
     9.8

    0.74
 
    1.48

Ø16
Ø6

6
30

337
180

2022
5400

   31.91
 
   63.82

 
   11.98
   23.96

TOTAL PLANTA   2    539.0    81.40  3295.20  1404.20
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  Acer en barres i estreps: B 500 S , Control Normal  RESUM D'AMIDAMENT (+10%)
PLANTA TIPUS D'ACER DIÀM. LONGITUD

(m)
PES
(Kg)

ENCOFRAT
m2

FORMIGÓ
m3

PLANTA   1 Acer en barres
 
 
 
Acer en estreps
 
Acer en arrencades

Ø12
Ø16
Ø20
Ø25

Ø6
Ø8

Ø12
Ø16
Ø20
Ø25

4608.64
69.96

508.00
16.80

8487.10
75.60

1194.32
60.72

428.40
28.80

4501
121

1378
71

2072
33

1167
105

1162
122

TOTAL 10732 669.70 100.12
PLANTA   2 Acer en barres

 
Acer en estreps

Ø12
Ø16

Ø6

3639.60
40.44

6328.80

3554
70

1545
TOTAL 5169 539.00 81.40

TOTALS Acer en barres Ø12
Ø16
Ø20
Ø25

8248.24
110.40
508.00

16.80

8055
191

1378
71

Acer en estreps Ø6
Ø8

14815.90
75.60

3617
33

Acer en arrencades Ø12
Ø16
Ø20
Ø25

1194.32
60.72

428.40
28.80

1167
105

1162
122

TOTAL OBRA 15901 1208.70 181.52













LLISTAT D'AMIDAMENTS DE BIGUES

OBRA: Proyecto constructivo de un parking en la

DATA: 13/06/2012 20:09:49

MATERIALS:
FORMIGÓ:  HA-30 , Control Estadístico 
ACER:  B 500 S , Control Normal 

TIPUS A.NEG.
Kg

A.POS.
Kg

A.MON.
Kg

A.PIEL
Kg

A.EST.
Kg

TOTAL
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

V.HORM.
m3

TECHO 1ª PLANTA
*PÒRTIC 1
1(PÒRTIC 34-PÒRTIC 37)

 
 
DESC.

 
 
21.8

 
 
7.0

 
 
4.0

 
 
5.0

 
 
37.8

 
 
5.0

 
 
5.7

 
 
5.3

 
 
21.8

 
 
0.218

*PÒRTIC 2
1(PÒRTIC 34-PÒRTIC 40)

 
DESC.

 
38.3

 
6.5

 
9.4

 
54.2

 
9.4

 
6.5

 
9.5

 
28.8

 
0.460

*PÒRTIC 3
1(P148-P149)

 
DESC.

 
7.3

 
1.9

 
2.8

 
3.1

 
15.1

 
3.1

 
1.9

 
2.8

 
7.3

 
0.108

*PÒRTIC 4
1(P149-PÒRTIC 38)

 
DESC.

 
23.3

 
4.9

 
4.9

 
5.0

 
38.1

 
5.0

 
9.8

 
23.3

 
0.241

*PÒRTIC 5
1(B95-PÒRTIC 38)

 
DESC.

 
10.6

 
4.9

 
4.9

 
6.9

 
27.3

 
6.9

 
9.8

 
10.6

 
0.214

*PÒRTIC 6
1(B96-P151)

 
DESC.

 
1.4

 
12.3

 
4.6

 
4.1

 
22.4

 
4.1

 
10.7

 
7.6

 
0.243

*PÒRTIC 7
1(P147-P150)

 
DESC.

 
2.0

 
1.7

 
1.7

 
1.0

 
6.4

 
1.0

 
5.4

 
0.095

2(P150-P152) DESC. 1.6 8.9 4.7 4.1 19.3 4.1 8.5 6.7 0.256

TOTAL PÒRTIC 7 3.6 10.6 6.4 5.1 25.7 5.1 13.9 6.7 0.351

*PÒRTIC 8
1(PÒRTIC 34-PÒRTIC 40)

 
DESC.

 
13.7

 
6.5

 
5.2

 
25.4

 
5.2

 
9.8

 
10.4

 
0.460

*PÒRTIC 9
1(P111-P112)

 
DESC.

 
18.2

 
26.4

 
10.5

 
6.6

 
14.3

 
76.0

 
14.3

 
17.1

 
14.2

 
30.4

 
1.377

2(P112-P113) DESC. 12.8 26.4 10.5 6.6 14.3 70.6 14.3 17.1 14.2 25.0 1.377

TOTAL PÒRTIC 9 31.0 52.8 21.0 13.2 28.6 146.6 28.6 34.2 28.4 55.4 2.754

*PÒRTIC 10
1(P113-P114)

 
DESC.

 
23.0

 
26.2

 
10.5

 
6.6

 
15.9

 
82.2

 
15.9

 
17.1

 
14.2

 
35.0

 
1.377

2(P114-P115) DESC. 10.1 23.8 14.2 8.4 16.0 72.5 24.4 28.4 19.7 1.300

3(P115-P116) DESC. 10.1 23.8 14.2 8.4 16.0 72.5 24.4 28.4 19.7 1.300

4(P116-P117) DESC. 9.9 23.8 14.2 8.4 16.8 73.1 25.2 28.4 19.5 1.300

5(P117-P118) DESC. 8.7 23.8 14.2 8.4 16.8 71.9 25.2 28.4 18.3 1.300

6(P118-P119) DESC. 3.0 23.8 25.3 28.5 16.8 97.4 16.8 3.0 42.7 34.9 1.300

7(P119-P120) DESC. 3.1 23.8 25.3 28.5 17.6 98.3 17.6 3.1 42.7 34.9 1.300

8(P120-P121) DESC. 3.1 23.8 25.3 28.5 17.6 98.3 17.6 3.1 42.7 34.9 1.300

9(P121-P122) DESC. 4.9 31.1 25.3 28.5 18.4 108.2 18.4 47.6 42.2 1.300

10(P122-P123) DESC. 5.1 31.1 25.3 28.5 18.4 108.4 18.4 47.8 42.2 1.300

11(P123-P124) DESC. 7.9 31.1 25.3 28.5 18.4 111.2 18.4 50.6 42.2 1.300

12(P124-P125) DESC. 9.6 31.1 25.3 28.5 18.4 112.9 18.4 42.7 51.8 1.300

13(P125-P126) DESC. 92.5 42.5 67.2 26.4 20.8 249.4 20.8 26.4 109.7 92.5 1.300

14(P126-PÒRTIC 32) DESC. 75.2 41.2 27.2 35.5 179.1 8.8 53.9 14.4 26.8 75.2 1.261

TOTAL PÒRTIC 10 266.2 400.9 311.6 293.3 263.4 1535.4 270.3 106.6 459.0 531.8 167.7 18.238

*PÒRTIC 11
1(P131-P132)

 
DESC.

 
18.2

 
26.4

 
10.5

 
6.6

 
14.3

 
76.0

 
14.3

 
17.1

 
14.2

 
30.4

 
1.377

2(P132-P133) DESC. 12.8 26.4 10.5 6.6 14.3 70.6 14.3 17.1 14.2 25.0 1.377

TOTAL PÒRTIC 11 31.0 52.8 21.0 13.2 28.6 146.6 28.6 34.2 28.4 55.4 2.754

*PÒRTIC 12
1(P133-P134)

 
DESC.

 
23.0

 
26.2

 
10.5

 
6.6

 
15.9

 
82.2

 
15.9

 
17.1

 
14.2

 
35.0

 
1.377

2(P134-P135) DESC. 10.1 23.8 14.2 8.4 16.0 72.5 24.4 28.4 19.7 1.300

3(P135-P136) DESC. 10.1 23.8 14.2 8.4 16.0 72.5 24.4 28.4 19.7 1.300

4(P136-P137) DESC. 9.9 23.8 14.2 8.4 16.8 73.1 25.2 28.4 19.5 1.300

5(P137-P138) DESC. 8.7 23.8 14.2 8.4 16.8 71.9 25.2 28.4 18.3 1.300

6(P138-P139) DESC. 3.0 23.8 25.3 28.5 16.8 97.4 16.8 3.0 42.7 34.9 1.300

7(P139-P140) DESC. 3.1 23.8 25.3 28.5 17.6 98.3 17.6 3.1 42.7 34.9 1.300

8(P140-P141) DESC. 3.1 23.8 25.3 28.5 17.6 98.3 17.6 3.1 42.7 34.9 1.300

9(P141-P142) DESC. 4.9 31.1 25.3 28.5 18.4 108.2 18.4 47.6 42.2 1.300

10(P142-P143) DESC. 5.1 31.1 25.3 28.5 18.4 108.4 18.4 47.8 42.2 1.300

11(P143-P144) DESC. 7.9 31.1 25.3 28.5 18.4 111.2 18.4 50.6 42.2 1.300

12(P144-P145) DESC. 9.6 31.1 25.3 28.5 18.4 112.9 18.4 42.7 51.8 1.300

13(P145-P146) DESC. 92.5 42.5 67.2 26.4 20.8 249.4 20.8 26.4 109.7 92.5 1.300

14(P146-PÒRTIC 32) DESC. 75.2 41.2 27.2 35.5 179.1 8.8 53.9 14.4 26.8 75.2 1.261

TOTAL PÒRTIC 12 266.2 400.9 311.6 293.3 263.4 1535.4 270.3 106.6 459.0 531.8 167.7 18.238

*PÒRTIC 13
1(P111-P127)

 
DESC.

 
22.0

 
26.7

 
10.5

 
6.6

 
14.3

 
80.1

 
14.3

 
17.1

 
14.2

 
34.5

 
1.377

2(P127-P131) DESC. 7.8 26.7 10.5 6.6 14.3 65.9 14.3 17.1 14.2 20.3 1.377

TOTAL PÒRTIC 13 29.8 53.4 21.0 13.2 28.6 146.0 28.6 34.2 28.4 54.8 2.754



TIPUS A.NEG.
Kg

A.POS.
Kg

A.MON.
Kg

A.PIEL
Kg

A.EST.
Kg

TOTAL
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

V.HORM.
m3

*PÒRTIC 14
1(B69-P1)

 
DESC.

 
31.3

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
98.9

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
48.0

 
1.261

2(P1-P20) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P20-P31) DESC. 14.2 24.4 9.8 6.5 16.8 71.7 16.8 16.3 14.1 24.5 1.300

4(P31-P50) DESC. 14.2 24.4 9.8 6.5 15.2 70.1 15.2 16.3 14.1 24.5 1.300

5(P50-P61) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P61-P80) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

7(P80-P99) DESC. 26.3 24.4 9.8 6.5 16.8 83.8 16.8 16.3 14.1 10.3 26.3 1.300

8(P99-B3) DESC. 25.7 8.0 5.4 14.4 53.5 14.4 13.4 12.1 13.6 1.001

TOTAL PÒRTIC 14 129.0 203.7 77.2 51.1 129.6 590.6 129.6 128.3 111.6 194.8 26.3 10.062

*PÒRTIC 15
1(P112-P128)

 
DESC.

 
27.0

 
30.8

 
10.5

 
6.5

 
16.8

 
91.6

 
16.8

 
17.0

 
14.1

 
43.7

 
1.378

2(P128-P132) DESC. 7.8 31.1 10.5 6.6 16.8 72.8 16.8 17.1 14.2 24.7 1.378

TOTAL PÒRTIC 15 34.8 61.9 21.0 13.1 33.6 164.4 33.6 34.1 28.3 68.4 2.756

*PÒRTIC 16
1(B70-P2)

 
DESC.

 
31.3

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
98.9

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
48.0

 
1.261

2(P2-P21) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P21-P32) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P32-P51) DESC. 14.2 24.4 9.8 6.5 15.2 70.1 15.2 16.3 14.1 24.5 1.300

5(P51-P62) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P62-P81) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

7(P81-P100) DESC. 26.3 24.4 9.8 6.5 16.8 83.8 16.8 16.3 14.1 10.3 26.3 1.300

8(P100-M4) DESC. 26.5 8.0 5.4 15.2 55.1 15.2 13.4 12.1 14.4 1.001

TOTAL PÒRTIC 16 129.2 204.5 77.2 51.1 130.4 592.4 130.4 128.3 111.6 195.8 26.3 10.062

*PÒRTIC 17
1(P113-P129)

 
DESC.

 
25.4

 
30.8

 
10.5

 
6.5

 
18.3

 
91.5

 
18.3

 
17.0

 
21.0

 
35.2

 
1.378

2(P129-P133) DESC. 7.8 31.1 10.5 6.6 18.3 74.3 18.3 17.1 14.2 24.7 1.378

TOTAL PÒRTIC 17 33.2 61.9 21.0 13.1 36.6 165.8 36.6 34.1 35.2 59.9 2.756

*PÒRTIC 18
1(B71-P3)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.5

 
146.4

 
21.5

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P3-P33) DESC. 148.3 166.4 19.1 12.8 96.7 443.3 15.1 68.7 44.8 44.4 270.3 2.600

3(P33-P63) DESC. 83.6 168.2 19.1 12.7 100.7 384.3 11.2 31.8 89.5 251.8 2.600

4(P63-P82) DESC. 63.2 23.6 9.8 6.5 16.8 119.9 16.8 16.3 14.1 9.5 63.2 1.300

5(P82-B0) DESC. 49.4 152.7 17.7 11.6 77.7 309.1 16.7 90.3 28.6 41.1 132.4 2.301

TOTAL PÒRTIC 18 421.0 542.4 76.0 50.2 313.4 1403.0 81.3 224.0 163.2 61.9 85.5 787.1 10.062

*PÒRTIC 19
1(B72-P4)

 
DESC.

 
31.6

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
99.2

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
48.3

 
1.261

2(P4-P22) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P22-P34) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P34-P52) DESC. 14.2 24.4 9.8 6.5 15.2 70.1 15.2 16.3 14.1 24.5 1.300

5(P52-P64) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P64-P83) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

7(P83-P101) DESC. 26.3 24.2 9.8 6.5 16.8 83.6 16.8 16.3 14.1 10.1 26.3 1.300

8(P101-B1) DESC. 26.5 8.0 5.4 14.4 54.3 14.4 13.4 12.1 14.4 1.001

TOTAL PÒRTIC 19 129.5 204.3 77.2 51.1 129.6 591.7 129.6 128.3 111.6 195.9 26.3 10.062

*PÒRTIC 20
1(B73-P5)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.5

 
146.4

 
21.5

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P5-P35) DESC. 148.7 166.4 19.1 12.8 96.7 443.7 15.1 68.7 44.8 44.4 270.7 2.600

3(P35-P65) DESC. 84.0 168.2 19.1 12.7 100.7 384.7 11.2 31.8 89.5 252.2 2.600

4(P65-P84) DESC. 63.2 23.6 9.8 6.5 16.8 119.9 16.8 16.3 14.1 9.5 63.2 1.300

5(P84-B35) DESC. 49.4 153.0 17.7 11.6 81.3 313.0 16.7 54.7 39.2 28.6 41.4 132.4 2.301

TOTAL PÒRTIC 20 421.8 542.7 76.0 50.2 317.0 1407.7 81.3 188.4 202.4 61.9 85.8 787.9 10.062

*PÒRTIC 21
1(B74-P6)

 
DESC.

 
31.3

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
98.9

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
48.0

 
1.261

2(P6-P23) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P23-P36) DESC. 14.4 24.5 9.8 6.5 16.8 72.0 16.8 16.3 14.1 24.8 1.300

4(P36-P53) DESC. 14.2 24.5 9.8 6.5 15.2 70.2 15.2 16.3 14.1 24.6 1.300

5(P53-P66) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P66-P85) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

7(P85-P102) DESC. 26.3 24.4 9.8 6.5 16.8 83.8 16.8 16.3 14.1 10.3 26.3 1.300

8(P102-B34) DESC. 26.5 8.0 5.4 14.4 54.3 14.4 13.4 12.1 14.4 1.001

TOTAL PÒRTIC 21 129.2 204.7 77.2 51.1 129.6 591.8 129.6 128.3 111.6 196.0 26.3 10.062

*PÒRTIC 22
1(B75-P7)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.5

 
146.4

 
21.5

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P7-P37) DESC. 148.7 166.4 19.1 12.8 96.7 443.7 15.1 68.7 44.8 44.4 270.7 2.600

3(P37-P67) DESC. 84.0 168.2 19.1 12.7 100.7 384.7 11.2 31.8 89.5 252.2 2.600

4(P67-P86) DESC. 63.2 23.6 9.8 6.5 16.8 119.9 16.8 16.3 14.1 9.5 63.2 1.300

5(P86-B33) DESC. 49.4 152.7 17.7 11.6 77.7 309.1 16.7 90.3 28.6 41.1 132.4 2.301

TOTAL PÒRTIC 22 421.8 542.4 76.0 50.2 313.4 1403.8 81.3 224.0 163.2 61.9 85.5 787.9 10.062

*PÒRTIC 23
1(B76-P8)

 
DESC.

 
33.4

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
101.0

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
26.3

 
1.261



TIPUS A.NEG.
Kg

A.POS.
Kg

A.MON.
Kg

A.PIEL
Kg

A.EST.
Kg

TOTAL
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

V.HORM.
m3

2(P8-P24) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P24-P38) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P38-P54) DESC. 14.2 24.5 9.8 6.5 15.2 70.2 15.2 16.3 14.1 24.6 1.300

5(P54-P68) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P68-P87) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

7(P87-P103) DESC. 26.3 24.4 9.8 6.5 16.8 83.8 16.8 16.3 14.1 10.3 26.3 1.300

8(P103-B32) DESC. 26.5 8.0 5.4 14.4 54.3 14.4 13.4 12.1 14.4 1.001

TOTAL PÒRTIC 23 131.3 204.6 77.2 51.1 129.6 593.8 129.6 128.3 111.6 171.7 52.6 10.062

*PÒRTIC 24
1(B77-P9)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.5

 
146.4

 
21.5

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P9-P39) DESC. 148.7 166.4 19.1 12.8 96.7 443.7 15.1 68.7 44.8 44.4 270.7 2.600

3(P39-P69) DESC. 84.0 168.2 19.1 12.7 100.7 384.7 11.2 31.8 89.5 252.2 2.600

4(P69-P88) DESC. 63.2 23.6 9.8 6.5 16.8 119.9 16.8 16.3 14.1 9.5 63.2 1.300

5(P88-B31) DESC. 49.4 152.7 17.7 11.6 77.7 309.1 16.7 90.3 28.6 41.1 132.4 2.301

TOTAL PÒRTIC 24 421.8 542.4 76.0 50.2 313.4 1403.8 81.3 224.0 163.2 61.9 85.5 787.9 10.062

*PÒRTIC 25
1(B78-P10)

 
DESC.

 
33.4

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
101.0

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
26.3

 
1.261

2(P10-P25) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P25-P40) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P40-P55) DESC. 14.2 24.5 9.8 6.5 15.2 70.2 15.2 16.3 14.1 24.6 1.300

5(P55-P70) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P70-P89) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

7(P89-P104) DESC. 18.7 24.4 9.8 6.5 16.8 76.2 16.8 16.3 14.1 29.0 1.300

8(P104-B30) DESC. 25.7 8.0 5.4 14.4 53.5 14.4 13.4 12.1 13.6 1.001

TOTAL PÒRTIC 25 123.7 203.8 77.2 51.1 129.6 585.4 129.6 128.3 111.6 189.6 26.3 10.062

*PÒRTIC 26
1(B79-P11)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.6

 
146.5

 
21.6

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P11-P41) DESC. 148.7 166.4 19.1 12.8 96.7 443.7 15.1 68.7 44.8 44.4 270.7 2.600

3(P41-P71) DESC. 84.0 168.2 19.1 12.7 100.7 384.7 11.2 31.8 89.5 252.2 2.600

4(P71-P90) DESC. 62.8 23.6 9.8 6.5 16.8 119.5 16.8 16.3 14.1 9.5 62.8 1.300

5(P90-B29) DESC. 49.0 152.7 17.7 11.6 79.0 310.0 16.7 91.6 28.6 41.1 132.0 2.301

TOTAL PÒRTIC 26 421.0 542.4 76.0 50.2 314.8 1404.4 81.4 225.3 163.2 61.9 85.5 787.1 10.062

*PÒRTIC 27
1(B80-P12)

 
DESC.

 
33.4

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
101.0

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
26.3

 
1.261

2(P12-P26) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P26-P42) DESC. 14.2 24.4 9.8 6.5 16.8 71.7 16.8 16.3 14.1 24.5 1.300

4(P42-P56) DESC. 14.2 24.5 9.8 6.5 15.2 70.2 15.2 16.3 14.1 24.6 1.300

5(P56-P72) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P72-P91) DESC. 14.7 24.4 9.8 6.5 16.8 72.2 16.8 16.3 14.1 25.0 1.300

7(P91-P105) DESC. 17.0 24.4 9.8 6.5 16.8 74.5 16.8 16.3 20.5 20.9 1.300

8(P105-B28) DESC. 25.7 8.0 5.4 13.6 52.7 13.6 13.4 12.1 13.6 1.001

TOTAL PÒRTIC 27 122.1 203.8 77.2 51.1 128.8 583.0 128.8 128.3 118.0 181.6 26.3 10.062

*PÒRTIC 28
1(B81-P13)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.6

 
146.5

 
21.6

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P13-P43) DESC. 148.7 166.4 19.1 12.8 96.7 443.7 15.1 68.7 44.8 44.4 270.7 2.600

3(P43-P73) DESC. 84.0 168.2 19.1 12.7 100.7 384.7 11.2 31.8 89.5 252.2 2.600

4(P73-P92) DESC. 62.4 23.6 9.8 6.5 16.8 119.1 16.8 16.3 14.1 9.5 62.4 1.300

5(P92-B27) DESC. 49.0 152.7 17.7 11.6 79.0 310.0 16.7 91.6 28.6 41.1 132.0 2.301

TOTAL PÒRTIC 28 420.6 542.4 76.0 50.2 314.8 1404.0 81.4 225.3 163.2 61.9 85.5 786.7 10.062

*PÒRTIC 29
1(B82-P14)

 
DESC.

 
33.4

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
101.0

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
26.3

 
1.261

2(P14-P27) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P27-P44) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P44-P57) DESC. 14.2 24.5 9.8 6.5 15.2 70.2 15.2 16.3 14.1 24.6 1.300

5(P57-P74) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P74-P93) DESC. 14.7 24.4 9.8 6.5 16.8 72.2 16.8 16.3 14.1 25.0 1.300

7(P93-P106) DESC. 16.2 24.4 9.8 6.5 16.8 73.7 16.8 16.3 20.2 20.4 1.300

8(P106-B26) DESC. 5.9 25.7 8.4 5.4 12.8 58.2 12.8 13.8 12.1 19.5 1.001

TOTAL PÒRTIC 29 127.4 203.8 77.6 51.1 128.0 587.9 128.0 128.7 117.7 187.2 26.3 10.062

*PÒRTIC 30
1(B83-P15)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.6

 
146.5

 
21.6

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P15-P45) DESC. 148.7 166.4 19.1 12.8 96.7 443.7 15.1 68.7 44.8 44.4 270.7 2.600

3(P45-P75) DESC. 84.0 168.2 19.1 12.7 100.7 384.7 11.2 31.8 89.5 252.2 2.600

4(P75-P94) DESC. 62.0 23.6 9.8 6.5 16.8 118.7 16.8 16.3 14.1 9.5 62.0 1.300

5(P94-B25) DESC. 48.6 152.3 17.7 11.6 78.6 308.8 15.1 92.8 28.6 40.7 131.6 2.301

TOTAL PÒRTIC 30 419.8 542.0 76.0 50.2 314.4 1402.4 79.8 226.5 163.2 61.9 85.1 785.9 10.062

*PÒRTIC 31
1(B84-P16)

 
DESC.

 
33.4

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
101.0

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
26.3

 
1.261

2(P16-P28) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P28-P46) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P46-P58) DESC. 14.2 24.5 9.8 6.5 15.2 70.2 15.2 16.3 14.1 24.6 1.300



TIPUS A.NEG.
Kg

A.POS.
Kg

A.MON.
Kg

A.PIEL
Kg

A.EST.
Kg

TOTAL
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

V.HORM.
m3

5(P58-P76) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 15.2 70.3 15.2 16.3 14.1 24.7 1.300

6(P76-P95) DESC. 14.7 24.4 9.8 6.5 16.8 72.2 16.8 16.3 14.1 25.0 1.300

7(P95-P107) DESC. 13.3 24.8 9.8 6.5 16.8 71.2 16.8 16.3 14.1 24.0 1.300

8(P107-M5) DESC. 7.6 19.7 8.4 5.4 12.0 53.1 12.0 13.8 12.1 15.2 1.001

TOTAL PÒRTIC 31 126.2 198.2 77.6 51.1 127.2 580.3 127.2 128.7 111.6 186.5 26.3 10.062

*PÒRTIC 32
1(PÒRTIC 10-PÒRTIC 12)

 
DESC.

 
118.1

 
19.2

 
12.8

 
34.3

 
184.4

 
34.3

 
32.0

 
118.1

 
2.522

*PÒRTIC 33
1(B85-P17)

 
DESC.

 
76.5

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
21.6

 
146.5

 
21.6

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
69.4

 
1.261

2(P17-P47) DESC. 148.3 166.4 19.1 12.8 96.7 443.3 15.1 68.7 44.8 44.4 270.3 2.600

3(P47-P77) DESC. 84.7 168.2 19.1 12.7 100.7 385.4 11.2 31.8 89.5 252.9 2.600

4(P77-P96) DESC. 13.5 24.2 9.8 6.5 18.4 72.4 18.4 16.3 14.1 23.6 1.300

5(P96-P108) DESC. 13.5 24.8 9.8 6.5 16.8 71.4 16.8 16.3 14.1 24.2 1.300

6(P108-B24) DESC. 7.6 19.7 8.4 5.4 12.0 53.1 12.0 13.8 12.1 15.2 1.001

TOTAL PÒRTIC 33 344.1 434.8 76.5 50.5 266.2 1172.1 95.1 163.8 189.4 86.8 44.4 592.6 10.062

*PÒRTIC 34
1(B86-P18)

 
DESC.

 
33.4

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
101.0

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
26.3

 
1.261

2(P18-P29) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P29-P48) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P48-P59) DESC. 14.0 24.5 9.8 6.5 15.2 70.0 15.2 16.3 14.1 24.4 1.300

5(P59-P78) DESC. 15.2 26.4 25.1 19.6 74.6 160.9 19.6 88.7 52.6 1.300

6(P78-) DESC. 2.2 2.1 1.5 2.4 8.2 2.4 5.8 0.202

7(-P97) DESC. 14.0 23.7 8.0 5.5 12.0 63.2 12.0 13.5 11.9 25.8 1.034

8(P97-P109) DESC. 13.5 24.8 9.8 6.5 16.8 71.4 16.8 16.3 14.1 24.2 1.300

9(P109-M6) DESC. 9.2 20.0 9.1 5.5 12.0 55.8 12.0 14.6 12.0 17.2 1.001

TOTAL PÒRTIC 34 127.9 202.0 93.9 64.8 184.2 672.8 109.6 135.8 183.9 217.2 26.3 9.998

*PÒRTIC 35
1(P148-P147)

 
DESC.

 
2.4

 
8.1

 
4.5

 
3.6

 
18.6

 
3.6

 
8.5

 
6.5

 
0.297

*PÒRTIC 36
1(P149-B95)

 
DESC.

 
0.9

 
4.8

 
2.3

 
2.4

 
10.4

 
2.4

 
4.3

 
3.7

 
0.142

2(B95-P150) DESC. 0.9 7.4 2.7 3.1 14.1 3.1 6.4 4.6 0.149

TOTAL PÒRTIC 36 1.8 12.2 5.0 5.5 24.5 5.5 10.7 8.3 0.291

*PÒRTIC 37
1(PÒRTIC 1-B89)

 
DESC.

 
1.7

 
22.7

 
6.0

 
8.9

 
39.3

 
8.9

 
7.7

 
6.6

 
16.1

 
0.415

*PÒRTIC 38
1(PÒRTIC 4-PÒRTIC 5)

 
DESC.

 
4.6

 
1.9

 
1.4

 
7.9

 
1.4

 
2.9

 
3.6

 
0.092

*PÒRTIC 39
1(P151-P152)

 
DESC.

 
4.6

 
2.5

 
1.4

 
8.5

 
1.4

 
3.5

 
3.6

 
0.146

*PÒRTIC 40
1(B87-P19)

 
DESC.

 
33.4

 
31.5

 
10.3

 
6.6

 
19.2

 
101.0

 
19.2

 
16.9

 
14.8

 
23.8

 
26.3

 
1.261

2(P19-P30) DESC. 14.2 24.5 9.9 6.6 15.2 70.4 15.2 16.5 14.2 24.5 1.300

3(P30-P49) DESC. 14.4 24.4 9.8 6.5 16.8 71.9 16.8 16.3 14.1 24.7 1.300

4(P49-P60) DESC. 14.2 24.5 9.8 6.5 15.2 70.2 15.2 16.3 14.1 24.6 1.300

5(P60-P79) DESC. 15.6 23.6 9.8 6.5 14.3 69.8 14.3 16.3 14.1 25.1 1.300

6(P79-) DESC. 2.2 2.1 1.5 2.4 8.2 2.4 5.8 0.202

7(-P98) DESC. 14.0 23.4 8.0 5.5 12.0 62.9 12.0 13.5 11.9 25.5 1.034

8(P98-P110) DESC. 13.5 24.8 9.8 6.5 16.8 71.4 16.8 16.3 14.1 24.2 1.300

9(P110-B88) DESC. 22.9 19.2 8.0 5.3 12.0 67.4 12.0 13.3 11.5 15.3 15.3 1.001

10(B88-P130) DESC. 27.0 36.8 11.7 7.8 28.0 111.3 28.0 19.5 6.7 30.1 27.0 1.521

11(P130-B23) DESC. 7.1 29.5 10.3 6.6 18.4 71.9 18.4 16.9 14.8 21.8 1.261

TOTAL PÒRTIC 40 176.3 264.4 99.5 65.9 170.3 776.4 170.3 167.6 130.3 239.6 68.6 12.780

TOTAL TECHO 1ª PLANTA 5509.8 7877.8 2305.4 1657.7 4766.0 22116.7 61.5 2839.2 3677.6 3840.8 4089.7 1147.6 6460.3 250.140

CUBIERTA
*PÒRTIC 1
1(B0-B1)

 
 
DESC.

 
 
15.7

 
 
42.4

 
 
13.7

 
 
13.2

 
 
21.7

 
 
106.7

 
 
21.7

 
 
35.1

 
 
6.9

 
 
43.0

 
 
1.650

*PÒRTIC 2
1(B116-P1)

 
DESC.

 
19.2

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
64.1

 
10.3

 
13.4

 
7.7

 
32.7

 
0.800

2(P1-P20) DESC. 7.1 19.6 6.6 6.6 9.6 49.5 9.6 13.2 9.8 16.9 0.825

3(P20-P31) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825

4(P31-P50) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825

5(P50-P61) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P61-P80) DESC. 6.9 19.6 6.5 6.5 9.6 49.1 9.6 13.0 9.6 16.9 0.825

7(P80-P99) DESC. 30.7 19.6 6.5 6.5 9.6 72.9 9.6 13.0 2.7 16.9 30.7 0.825

8(P99-B3) DESC. 18.6 5.7 5.6 8.4 38.3 8.4 11.3 3.9 14.7 0.652

TOTAL PÒRTIC 2 85.6 157.4 51.6 51.3 76.3 422.2 76.3 102.9 63.5 148.8 30.7 6.402

*PÒRTIC 3
1(B117-P2)

 
DESC.

 
19.4

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
64.3

 
10.3

 
13.4

 
7.7

 
32.9

 
0.800

2(P2-P21) DESC. 8.8 19.6 6.6 6.6 9.6 51.2 9.6 13.2 2.7 25.7 0.825

3(P21-P32) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

4(P32-P51) DESC. 8.8 19.6 6.5 6.5 9.6 51.0 9.6 13.0 2.7 25.7 0.825

5(P51-P62) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P62-P81) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825



TIPUS A.NEG.
Kg

A.POS.
Kg

A.MON.
Kg

A.PIEL
Kg

A.EST.
Kg

TOTAL
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

V.HORM.
m3

7(P81-P100) DESC. 14.9 19.6 6.5 6.5 9.6 57.1 9.6 13.0 2.7 31.8 0.825

8(P100-B1) DESC. 1.5 18.2 5.6 5.4 9.0 39.7 9.0 12.5 3.8 14.4 0.660

TOTAL PÒRTIC 3 75.2 157.0 51.5 51.1 76.9 411.7 76.9 104.1 49.5 181.2 6.410

*PÒRTIC 4
1(B118-P3)

 
DESC.

 
36.2

 
21.5

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
82.0

 
10.9

 
13.4

 
8.0

 
17.5

 
32.2

 
0.800

2(P3-P33) DESC. 64.9 79.9 12.8 12.8 31.3 201.7 31.3 25.6 37.8 107.0 1.650

3(P33-P63) DESC. 34.5 79.7 12.7 12.7 33.3 172.9 33.3 25.4 28.4 85.8 1.650

4(P63-P82) DESC. 19.2 19.6 6.5 6.5 9.6 61.4 9.6 13.0 2.7 16.9 19.2 0.825

5(P82-B6) DESC. 28.4 62.4 11.8 11.6 26.1 140.3 26.1 23.4 76.7 14.1 1.460

TOTAL PÒRTIC 4 183.2 263.1 50.6 50.2 111.2 658.3 111.2 100.8 10.7 177.3 258.3 6.385

*PÒRTIC 5
1(B119-P4)

 
DESC.

 
19.4

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
64.3

 
10.3

 
13.4

 
7.7

 
32.9

 
0.800

2(P4-P22) DESC. 9.0 19.6 6.6 6.6 10.3 52.1 10.3 13.2 2.7 25.9 0.825

3(P22-P34) DESC. 9.2 19.6 6.5 6.5 9.6 51.4 9.6 13.0 2.7 26.1 0.825

4(P34-P52) DESC. 8.9 19.6 6.5 6.5 10.3 51.8 10.3 13.0 11.6 16.9 0.825

5(P52-P64) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P64-P83) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825

7(P83-P101) DESC. 14.9 19.6 6.5 6.5 9.6 57.1 9.6 13.0 2.7 31.8 0.825

8(P101-B36) DESC. 18.2 5.3 5.4 8.4 37.3 8.4 10.7 3.8 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 5 75.9 157.0 51.2 51.1 77.7 412.9 77.7 102.3 51.1 181.8 6.385

*PÒRTIC 6
1(B120-P5)

 
DESC.

 
40.5

 
21.5

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
86.3

 
10.9

 
13.4

 
8.0

 
17.5

 
36.5

 
0.800

2(P5-P35) DESC. 55.5 79.9 12.8 12.8 31.3 192.3 31.3 25.6 28.4 107.0 1.650

3(P35-P65) DESC. 34.3 79.7 12.7 12.7 30.7 170.1 30.7 25.4 28.4 85.6 1.650

4(P65-P84) DESC. 19.2 19.6 6.5 6.5 9.6 61.4 9.6 13.0 2.7 16.9 19.2 0.825

5(P84-B35) DESC. 28.4 62.4 11.8 11.6 25.5 139.7 25.5 23.4 76.7 14.1 1.460

TOTAL PÒRTIC 6 177.9 263.1 50.6 50.2 108.0 649.8 108.0 100.8 10.7 167.9 262.4 6.385

*PÒRTIC 7
1(B121-P6)

 
DESC.

 
19.4

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
64.3

 
10.3

 
13.4

 
7.7

 
32.9

 
0.800

2(P6-P23) DESC. 9.0 19.6 6.6 6.6 10.3 52.1 10.3 13.2 2.7 25.9 0.825

3(P23-P36) DESC. 9.2 19.6 6.5 6.5 9.6 51.4 9.6 13.0 2.7 26.1 0.825

4(P36-P53) DESC. 8.9 19.6 6.5 6.5 10.3 51.8 10.3 13.0 11.6 16.9 0.825

5(P53-P66) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P66-P85) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825

7(P85-P102) DESC. 14.9 19.6 6.5 6.5 9.6 57.1 9.6 13.0 2.7 31.8 0.825

8(P102-B34) DESC. 18.2 5.3 5.4 8.4 37.3 8.4 10.7 3.8 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 7 75.9 157.0 51.2 51.1 77.7 412.9 77.7 102.3 51.1 181.8 6.385

*PÒRTIC 8
1(B122-P7)

 
DESC.

 
40.5

 
21.5

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
86.3

 
10.9

 
13.4

 
8.0

 
17.5

 
36.5

 
0.800

2(P7-P37) DESC. 55.5 79.9 12.8 12.8 31.3 192.3 31.3 25.6 28.4 107.0 1.650

3(P37-P67) DESC. 34.3 79.7 12.7 12.7 30.7 170.1 30.7 25.4 28.4 85.6 1.650

4(P67-P86) DESC. 19.2 19.6 6.5 6.5 9.6 61.4 9.6 13.0 2.7 16.9 19.2 0.825

5(P86-B33) DESC. 28.4 62.2 11.8 11.6 25.5 139.5 25.5 23.4 76.5 14.1 1.460

TOTAL PÒRTIC 8 177.9 262.9 50.6 50.2 108.0 649.6 108.0 100.8 10.7 167.7 262.4 6.385

*PÒRTIC 9
1(B123-P8)

 
DESC.

 
19.4

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
64.3

 
10.3

 
13.4

 
7.7

 
32.9

 
0.800

2(P8-P24) DESC. 9.0 19.6 6.6 6.6 10.3 52.1 10.3 13.2 2.7 25.9 0.825

3(P24-P38) DESC. 9.2 19.6 6.5 6.5 9.6 51.4 9.6 13.0 2.7 26.1 0.825

4(P38-P54) DESC. 8.9 19.6 6.5 6.5 10.3 51.8 10.3 13.0 11.6 16.9 0.825

5(P54-P68) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P68-P87) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

7(P87-P103) DESC. 14.9 19.6 6.5 6.5 9.6 57.1 9.6 13.0 2.7 31.8 0.825

8(P103-B32) DESC. 18.2 5.3 5.4 8.4 37.3 8.4 10.7 3.8 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 9 76.0 157.0 51.2 51.1 77.7 413.0 77.7 102.3 51.2 181.8 6.385

*PÒRTIC 10
1(B124-P9)

 
DESC.

 
40.5

 
21.5

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
86.3

 
10.9

 
13.4

 
8.0

 
17.5

 
36.5

 
0.800

2(P9-P39) DESC. 55.5 79.9 12.8 12.8 31.3 192.3 31.3 25.6 28.4 107.0 1.650

3(P39-P69) DESC. 34.3 79.7 12.7 12.7 30.7 170.1 30.7 25.4 28.4 85.6 1.650

4(P69-P88) DESC. 19.2 19.6 6.5 6.5 9.6 61.4 9.6 13.0 2.7 16.9 19.2 0.825

5(P88-B31) DESC. 28.4 62.2 11.8 11.6 25.5 139.5 25.5 23.4 76.5 14.1 1.460

TOTAL PÒRTIC 10 177.9 262.9 50.6 50.2 108.0 649.6 108.0 100.8 10.7 167.7 262.4 6.385

*PÒRTIC 11
1(B125-P10)

 
DESC.

 
19.4

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
64.3

 
10.3

 
13.4

 
7.7

 
32.9

 
0.800

2(P10-P25) DESC. 9.0 19.6 6.6 6.6 10.3 52.1 10.3 13.2 2.7 25.9 0.825

3(P25-P40) DESC. 9.2 19.6 6.5 6.5 9.6 51.4 9.6 13.0 2.7 26.1 0.825

4(P40-P55) DESC. 8.8 19.6 6.5 6.5 10.3 51.7 10.3 13.0 11.5 16.9 0.825

5(P55-P70) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P70-P89) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

7(P89-P104) DESC. 14.7 19.6 6.5 6.5 9.6 56.9 9.6 13.0 2.7 31.6 0.825

8(P104-B30) DESC. 18.2 5.6 5.4 8.4 37.6 8.4 11.0 3.8 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 11 75.7 157.0 51.5 51.1 77.7 413.0 77.7 102.6 51.1 181.6 6.385



TIPUS A.NEG.
Kg

A.POS.
Kg

A.MON.
Kg

A.PIEL
Kg

A.EST.
Kg

TOTAL
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

V.HORM.
m3

*PÒRTIC 12
1(B126-P11)

 
DESC.

 
40.5

 
21.4

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
86.2

 
10.9

 
13.4

 
7.9

 
17.5

 
36.5

 
0.800

2(P11-P41) DESC. 55.5 79.9 12.8 12.8 31.3 192.3 31.3 25.6 28.4 107.0 1.650

3(P41-P71) DESC. 34.3 79.7 12.7 12.7 30.7 170.1 30.7 25.4 28.4 85.6 1.650

4(P71-P90) DESC. 19.2 19.6 6.5 6.5 9.6 61.4 9.6 13.0 2.7 16.9 19.2 0.825

5(P90-B29) DESC. 28.4 62.2 11.8 11.6 25.5 139.5 25.5 23.4 76.5 14.1 1.460

TOTAL PÒRTIC 12 177.9 262.8 50.6 50.2 108.0 649.5 108.0 100.8 10.6 167.7 262.4 6.385

*PÒRTIC 13
1(B127-P12)

 
DESC.

 
19.4

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
64.3

 
10.3

 
13.4

 
7.7

 
32.9

 
0.800

2(P12-P26) DESC. 9.0 19.6 6.6 6.6 10.3 52.1 10.3 13.2 2.7 25.9 0.825

3(P26-P42) DESC. 9.2 19.6 6.5 6.5 9.6 51.4 9.6 13.0 2.7 26.1 0.825

4(P42-P56) DESC. 8.8 19.6 6.5 6.5 10.3 51.7 10.3 13.0 11.5 16.9 0.825

5(P56-P72) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P72-P91) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

7(P91-P105) DESC. 14.2 19.6 6.5 6.5 9.6 56.4 9.6 13.0 2.7 31.1 0.825

8(P105-B28) DESC. 3.3 18.2 5.6 5.4 8.4 40.9 8.4 11.0 7.1 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 13 78.5 157.0 51.5 51.1 77.7 415.8 77.7 102.6 54.4 181.1 6.385

*PÒRTIC 14
1(B128-P13)

 
DESC.

 
40.5

 
21.4

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
86.2

 
10.9

 
13.4

 
7.9

 
17.5

 
36.5

 
0.800

2(P13-P43) DESC. 55.5 79.9 12.8 12.8 31.3 192.3 31.3 25.6 28.4 107.0 1.650

3(P43-P73) DESC. 34.3 79.7 12.7 12.7 30.7 170.1 30.7 25.4 28.4 85.6 1.650

4(P73-P92) DESC. 19.2 19.6 6.5 6.5 9.6 61.4 9.6 13.0 2.7 16.9 19.2 0.825

5(P92-B27) DESC. 28.4 62.2 11.8 11.6 25.5 139.5 25.5 23.4 76.5 14.1 1.460

TOTAL PÒRTIC 14 177.9 262.8 50.6 50.2 108.0 649.5 108.0 100.8 10.6 167.7 262.4 6.385

*PÒRTIC 15
1(B129-P14)

 
DESC.

 
19.4

 
21.2

 
6.8

 
6.6

 
10.2

 
64.2

 
10.2

 
13.4

 
7.7

 
32.9

 
0.800

2(P14-P27) DESC. 9.0 19.6 6.6 6.6 10.3 52.1 10.3 13.2 2.7 25.9 0.825

3(P27-P44) DESC. 9.2 19.6 6.5 6.5 9.6 51.4 9.6 13.0 2.7 26.1 0.825

4(P44-P57) DESC. 8.8 19.6 6.5 6.5 10.3 51.7 10.3 13.0 11.5 16.9 0.825

5(P57-P74) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P74-P93) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

7(P93-P106) DESC. 9.0 19.6 6.5 6.5 9.6 51.2 9.6 13.0 11.7 16.9 0.825

8(P106-B26) DESC. 3.3 17.5 5.6 5.4 8.4 40.2 8.4 11.0 6.4 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 15 73.3 156.3 51.5 51.1 77.6 409.8 77.6 102.6 62.7 166.9 6.385

*PÒRTIC 16
1(B130-P15)

 
DESC.

 
40.5

 
21.4

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
86.2

 
10.9

 
13.4

 
7.9

 
17.5

 
36.5

 
0.800

2(P15-P45) DESC. 55.5 79.9 12.8 12.8 31.3 192.3 31.3 25.6 28.4 107.0 1.650

3(P45-P75) DESC. 34.3 79.7 12.7 12.7 30.7 170.1 30.7 25.4 28.4 85.6 1.650

4(P75-P94) DESC. 19.2 19.6 6.5 6.5 9.6 61.4 9.6 13.0 2.7 16.9 19.2 0.825

5(P94-B25) DESC. 32.1 62.4 11.8 11.6 26.8 144.7 26.8 23.4 80.4 14.1 1.460

TOTAL PÒRTIC 16 181.6 263.0 50.6 50.2 109.3 654.7 109.3 100.8 10.6 171.6 262.4 6.385

*PÒRTIC 17
1(B131-P16)

 
DESC.

 
19.4

 
21.1

 
6.8

 
6.6

 
10.2

 
64.1

 
10.2

 
13.4

 
7.6

 
32.9

 
0.800

2(P16-P28) DESC. 9.0 19.6 6.6 6.6 10.3 52.1 10.3 13.2 2.7 25.9 0.825

3(P28-P46) DESC. 9.2 19.6 6.5 6.5 9.6 51.4 9.6 13.0 2.7 26.1 0.825

4(P46-P58) DESC. 8.8 19.6 6.5 6.5 10.3 51.7 10.3 13.0 11.5 16.9 0.825

5(P58-P76) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P76-P95) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

7(P95-P107) DESC. 7.1 19.6 6.5 6.5 9.6 49.3 9.6 13.0 9.8 16.9 0.825

8(P107-M5) DESC. 3.3 16.9 5.6 5.4 7.7 38.9 7.7 11.0 5.8 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 17 71.4 155.6 51.5 51.1 76.9 406.5 76.9 102.6 60.1 166.9 6.385

*PÒRTIC 18
1(B132-P17)

 
DESC.

 
35.8

 
21.4

 
6.8

 
6.6

 
10.9

 
81.5

 
10.9

 
13.4

 
7.9

 
17.5

 
31.8

 
0.800

2(P17-P47) DESC. 64.9 79.9 12.8 12.8 31.3 201.7 31.3 25.6 37.8 107.0 1.650

3(P47-P77) DESC. 35.3 79.7 12.7 12.7 33.3 173.7 33.3 25.4 28.4 86.6 1.650

4(P77-P96) DESC. 6.7 19.8 6.5 6.5 10.3 49.8 10.3 13.0 9.6 16.9 0.825

5(P96-P108) DESC. 6.9 19.6 6.5 6.5 9.6 49.1 9.6 13.0 9.6 16.9 0.825

6(P108-B24) DESC. 3.3 17.2 5.6 5.4 7.7 39.2 7.7 11.0 6.1 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 18 152.9 237.6 50.9 50.5 103.1 595.0 103.1 101.4 33.2 131.9 225.4 6.385

*PÒRTIC 19
1(B133-P18)

 
DESC.

 
19.2

 
21.1

 
6.8

 
6.6

 
10.2

 
63.9

 
10.2

 
13.4

 
7.6

 
32.7

 
0.800

2(P18-P29) DESC. 8.8 19.6 6.6 6.6 9.6 51.2 9.6 13.2 2.7 25.7 0.825

3(P29-P48) DESC. 9.0 19.6 6.5 6.5 9.6 51.2 9.6 13.0 2.7 25.9 0.825

4(P48-P59) DESC. 8.8 19.6 6.5 6.5 9.6 51.0 9.6 13.0 2.7 25.7 0.825

5(P59-P78) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

6(P78-P97) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825

7(P97-P109) DESC. 6.8 19.7 6.5 6.5 9.6 49.1 9.6 13.0 9.6 16.9 0.825

8(P109-M6) DESC. 3.3 16.9 5.6 5.4 7.7 38.9 7.7 11.0 5.8 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 19 70.4 155.7 51.5 51.1 75.5 404.2 75.5 102.6 51.0 175.1 6.385

*PÒRTIC 20
1(B134-P19)

 
DESC.

 
18.9

 
21.1

 
6.8

 
6.6

 
10.3

 
63.7

 
10.3

 
13.4

 
7.6

 
32.4

 
0.800



TIPUS A.NEG.
Kg

A.POS.
Kg

A.MON.
Kg

A.PIEL
Kg

A.EST.
Kg

TOTAL
Kg

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

V.HORM.
m3

2(P19-P30) DESC. 7.1 19.6 6.6 6.6 9.6 49.5 9.6 13.2 9.8 16.9 0.825

3(P30-P49) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

4(P49-P60) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825

5(P60-P79) DESC. 7.2 19.6 6.5 6.5 9.6 49.4 9.6 13.0 9.9 16.9 0.825

6(P79-P98) DESC. 7.3 19.6 6.5 6.5 9.6 49.5 9.6 13.0 10.0 16.9 0.825

7(P98-P110) DESC. 6.9 19.6 6.5 6.5 9.6 49.1 9.6 13.0 9.6 16.9 0.825

8(P110-B23) DESC. 3.3 17.2 5.6 5.4 7.7 39.2 7.7 11.0 6.1 14.4 0.635

TOTAL PÒRTIC 20 65.2 155.9 51.5 51.1 75.6 399.3 75.6 102.6 72.9 148.2 6.385

TOTAL CUBIERTA 2246.0 3843.5 984.5 977.4 1732.6 9784.0 1732.6 1971.6 733.3 3257.7 2088.8 123.007

TOTAL OBRA 7755.8 11721.3 3289.9 2635.1 6498.6 31900.7 61.5 4571.8 5649.2 4574.1 7347.4 3236.4 6460.3 373.147

    - A.NEG.: Armat negatius
    - A.POS.: Armado positivos
    - A.MON.: Armat muntatge
    - A.PIEL: Armat pell
    - A.EST.: Armat estreps



LLISTAT D'AMIDAMENTS DE BIGUES

OBRA: Proyecto constructivo de un parking en la

DATA: 13/06/2012 20:09:49

MATERIALS:
FORMIGÓ:  HA-30 , Control Estadístico 
ACER:  B 500 S , Control Normal 

RESUM D'AMIDAMENT (+10%)
TIPUS ACER Ø6

Kg
Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20
Kg

Ø25
Kg

TOTAL
Kg

TECHO 1ª PLANTA  B 500 S , Control Normal 67.7 3123.1 4045.4 4224.9 4498.7 1262.4 7106.3 24328.4
CUBIERTA  B 500 S , Control Normal 1905.9 2168.8 806.6 3583.5 2297.7 10762.4
TOTAL OBRA 67.7 5029.0 6214.1 5031.5 8082.1 3560.0 7106.3 35090.8



Pàgina 1

OBRA: Proyecto constructivo de un parking (nou)

Sistema d'Unitats: Sistema Internacional
MATERIALS:
FORMIGÓ:  HA-30 , Control Estadístico 
ACER:  B 500 S , Control Normal 
MATERIALS DE FONAMENTACIÓ:
FORMIGÓ:  HA-30 , Control Estadístico 
ACER:  B 500 S , Control Normal 
ARMAT DE BIGUES

OBRA: Proyecto constructivo de un parking

GR.PL. No 1 TECHO 1ª PLANTA --- PL. Igual 1

PORTIC NUM.: 1 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*PÒR-PÒR*)  (L= 2.63)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 25 X 40   FLETXA= -0.171 cm. (L/-1535)
 C.M.SUP:   221.3   381.8   282.4   197.5   121.7   121.7   121.7     443(0.20)                                   122(1.84)
 C.M.INF: ------- ------- ------- ------- -------    36.5 -------                          36.5(2.01)  122(2.50)           
 
   ARM.SUPERIOR: 1Ø25(0.25P+1.80=2.05), 1Ø25(0.59P+2.76+0.25P=3.60)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+2.76+0.25P=3.26)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(2.75+0.25P=3.00), 1Ø10(2.75)
        ESTREPS: 19x1eØ6c/0.13(2.40)
 

PORTIC NUM.: 2 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*PÒR-PÒR*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 25 X 40   FLETXA= 1.123 cm. (L/445)
 C.M.SUP: ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------    36.5(0.20)                                  36.5(4.80)
 C.M.INF:     7.7   141.9   272.3   402.1   283.1   148.3     8.1                146(0.86)  418(2.50)  152(4.14)           
 
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(0.25P+5.34+0.25P=5.84), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 36x1eØ6c/0.13(4.60)
 

PORTIC NUM.: 3 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P14-P14*)  (L= 0.90)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= -0.028 cm. (L/-3199)
 C.M.SUP:   109.6   109.6   109.6   154.0   234.7   332.8   132.2     110(0.29)                                   345(0.77)
 C.M.INF:     1.8    32.9 ------- ------- ------- ------- -------               32.9(0.17) 32.9(0.24)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.21P+1.13+0.21P=1.55)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø12(0.21P+1.13+0.21P=1.55)
   ARM.INFERIOR: 2Ø10(0.21P+1.13+0.21P=1.55)
        ESTREPS: 7x1eØ8c/0.1(0.63)
 

PORTIC NUM.: 4 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P14-PÒR*)  (L= 3.38)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= 0.705 cm. (L/479)
 C.M.SUP:   142.5   220.4   118.1   109.6   109.6   109.6   109.6     431(0.16)                                   110(2.27)
 C.M.INF: ------- ------- -------    32.9    32.9    32.9 -------                          32.9(2.70) 32.9(3.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(0.25P+1.15=1.40), 3Ø16(0.25P+3.49+0.25P=3.99)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+3.49+0.25P=3.99)
   ARM.INFERIOR: 2Ø10(0.25P+3.49+0.25P=3.99)
        ESTREPS: 8x1eØ6c/0.11(0.80), 13x1eØ6c/0.19(2.39)
 

PORTIC NUM.: 5 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B95-PÒR*)  (L= 3.38)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= -0.086 cm. (L/-3931)
 C.M.SUP:   201.8   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6     202(0.00)                                   110(2.27)
 C.M.INF: ------- ------- -------    32.9    32.9    32.9 -------                          32.9(2.70) 32.9(3.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+3.49+0.25P=3.99)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+3.49+0.25P=3.99)
   ARM.INFERIOR: 2Ø10(0.25P+3.49+0.25P=3.99)
        ESTREPS: 29x1eØ6c/0.11(3.17)
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PORTIC NUM.: 6 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B96-P15*)  (L= 3.23)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= 0.121 cm. (L/2672)
 C.M.SUP: ------- ------- ------- -------    32.9    32.9   109.6                                                 110(3.14)
 C.M.INF:   159.6   119.7   109.6   109.6   109.6   109.6 -------                160(0.00)  110(0.66)  110(2.60)           
 
   ARM.SUPERIOR:   -----  2Ø10(0.90+0.25P=1.15)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(3.52+0.25P=3.77)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.39P+3.52+0.39P=4.30), 2Ø10(0.26P+3.52=3.78)
        ESTREPS: 17x1eØ6c/0.19(3.09)
 

PORTIC NUM.: 7 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P14-P15*)  (L= 0.90)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= -0.004 cm. (L/-23909)
 C.M.SUP:   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6     110(0.29)                                   110(0.85)
 C.M.INF: -------    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9 -------               32.9(0.17) 32.9(0.71) 32.9(0.77)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.22P+1.03>>)  -----  2Ø10(0.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.22P+1.13=1.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø10(0.22P+1.18=1.40)
        ESTREPS: 4x1eØ6c/0.19(0.63)
 

TRAM Nº  2 (*P15-P15*)  (L= 3.23)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= 0.060 cm. (L/5396)
 C.M.SUP:   109.6    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9     110(0.03)                                  32.9(3.19)
 C.M.INF: -------   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6 -------                110(0.64)  110(1.65)  110(2.60)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<1.25+0.40=1.65), 2Ø10(<<0.45+0.85=1.30)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(3.55+0.25P=3.80)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(3.55+0.25P=3.80), 1Ø10(3.50)
        ESTREPS: 17x1eØ6c/0.19(3.06)
 

PORTIC NUM.: 8 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*PÒR-PÒR*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 25 X 40   FLETXA= 0.179 cm. (L/2786)
 C.M.SUP: -------    36.5    36.5 -------    36.5    36.5 -------    36.5(0.20)                                  36.5(4.80)
 C.M.INF:     1.5   121.7   121.7   121.7   121.7   121.7     1.5                122(0.86)  122(2.50)  122(4.14)           
 
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+5.34+0.25P=5.84), 1Ø10(5.30)
        ESTREPS: 20x1eØ6c/0.23(4.60)
 

PORTIC NUM.: 9 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P11-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.022 cm. (L/22293)
 C.M.SUP:   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.90)  317(3.78) 95.0(4.73)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.40=1.65)  -----  3Ø16(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.45=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.85)
        ESTREPS: 18x1eØ8c/0.25(4.47)
 

TRAM Nº  2 (*P11-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= -0.004 cm. (L/-133395)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0   316.5   316.5   316.5     317(0.59)                                   317(4.93)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5    95.0    95.0 -------                317(0.90)  317(2.82) 95.0(4.73)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.10+1.10=2.20)  -----  3Ø16(2.45+0.25P=2.70)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.45+0.25P=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.85)
        ESTREPS: 18x1eØ8c/0.25(4.47)
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PORTIC NUM.: 10 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P11-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.047 cm. (L/10557)
 C.M.SUP:   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(0.59)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(1.00)  317(3.77) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.40=1.65)  -----  3Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.45=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.80)
        ESTREPS: 20x1eØ8c/0.23(4.50)
 

TRAM Nº  2 (*P11-P11*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.038 cm. (L/13091)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.07)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.82) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.60+1.60=3.20)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.22(1.10), 15x1eØ8c/0.23(3.40)
 

TRAM Nº  3 (*P11-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.032 cm. (L/15830)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.13)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.78) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.60=3.20)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 14x1eØ8c/0.23(3.18), 6x1eØ8c/0.22(1.32)
 

TRAM Nº  4 (*P11-P11*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.029 cm. (L/17265)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.13)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.74) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.60=3.20)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.23(3.24), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  5 (*P11-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.027 cm. (L/18374)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.12)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.71) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.55=3.15)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.22(1.10), 10x1eØ8c/0.23(2.20), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  6 (*P11-P11*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.027 cm. (L/18389)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.12)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.73) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.15=2.75)  -----  2Ø10(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.21(1.05), 10x1eØ8c/0.23(2.25), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
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TRAM Nº  7 (*P11-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.025 cm. (L/19704)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.10)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.67) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<1.30+1.15=2.45)  -----  2Ø10(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 10x1eØ8c/0.23(2.16), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P12-P12*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.024 cm. (L/21219)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   192.5     317(1.06)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.63) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<1.35+1.15=2.50)  -----  2Ø10(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 10x1eØ8c/0.23(2.22), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  9 (*P12-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.014 cm. (L/35734)
 C.M.SUP:   192.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5    95.0     317(1.03)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.27)  317(3.41) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<1.40+1.15=2.55)  -----  2Ø12(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 10x1eØ8c/0.23(2.16), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
 

TRAM Nº 10 (*P12-P12*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.013 cm. (L/39720)
 C.M.SUP:    95.0   316.5    95.0    95.0   316.5   316.5    95.0     317(0.85)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.99)  317(3.33) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.60+1.15=2.75)  -----  2Ø12(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 10x1eØ8c/0.23(2.16), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
 

TRAM Nº 11 (*P12-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.011 cm. (L/45976)
 C.M.SUP:    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5    95.0    95.0(1.67)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5    95.0    95.0 -------                317(0.99)  317(3.22) 95.0(4.70)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.70+1.15=2.85)  -----  3Ø12(1.80>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.17(1.02), 10x1eØ8c/0.23(2.22), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
 

TRAM Nº 12 (*P12-P12*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.011 cm. (L/46668)
 C.M.SUP:    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5    95.0    95.0(1.66)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5    95.0    95.0    29.6                317(0.98)  317(3.13) 95.0(4.31)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.80+1.15=2.95)  -----  2Ø16(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.17(1.02), 10x1eØ8c/0.23(2.22), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
 

TRAM Nº 13 (*P12-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= -0.011 cm. (L/-46997)
 C.M.SUP:    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5   708.2    95.0(1.66)                                   618(4.97)
 C.M.INF:    29.6   316.5   316.5   316.5    95.0 ------- -------                317(1.00)  317(2.55)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.90+1.15=3.05)  -----  3Ø25(1.85>>), 1Ø25(1.85>>), 3Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>),
1Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 4Ø16(5.18>>)
       ARM.PELL: 8Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(5.40), 2Ø16(5.35)
        ESTREPS: 11x1eØ8c/0.12(1.32), 8x1eØ8c/0.23(1.85), 7x1eØ8c/0.19(1.33)
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TRAM Nº 14 (*P12-PÒR*)  (L= 5.26)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.036 cm. (L/258)
 C.M.SUP:   708.2  1592.2   923.9   526.6   316.5   316.5   316.5    2122(0.27)                                   317(5.20)
 C.M.INF: ------- ------- ------- ------- -------    95.0 -------     104(0.27)            95.0(4.19) 95.0(4.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<1.85+4.15=6.00), 1Ø25(<<1.85+4.15=6.00), 3Ø25(<<1.05+2.60=3.65), 2Ø25(<<0.95+1.90=2.85),
1Ø25(<<0.95+1.90=2.85)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 4Ø16(<<5.18+5.22+0.25P=10.65)
       ARM.PELL: 4Ø10(5.40+0.10P=5.50), 4Ø10(5.40+0.10P=5.50)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(5.40+0.25P=5.65), 3Ø12(5.40)
        ESTREPS: 21x1eØ10c/0.12(2.52), 11x1eØ8c/0.23(2.44)
 

PORTIC NUM.: 11 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P13-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.022 cm. (L/22293)
 C.M.SUP:   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.90)  317(3.78) 95.0(4.73)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.40=1.65)  -----  3Ø16(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.45=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.85)
        ESTREPS: 18x1eØ8c/0.25(4.47)
 

TRAM Nº  2 (*P13-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= -0.004 cm. (L/-133395)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0   316.5   316.5   316.5     317(0.59)                                   317(4.93)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5    95.0    95.0 -------                317(0.90)  317(2.82) 95.0(4.73)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.10+1.10=2.20)  -----  3Ø16(2.45+0.25P=2.70)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.45+0.25P=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.85)
        ESTREPS: 18x1eØ8c/0.25(4.47)
 

PORTIC NUM.: 12 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P13-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.047 cm. (L/10557)
 C.M.SUP:   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(0.59)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(1.00)  317(3.77) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.40=1.65)  -----  3Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.45=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.80)
        ESTREPS: 20x1eØ8c/0.23(4.50)
 

TRAM Nº  2 (*P13-P13*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.038 cm. (L/13091)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.07)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.82) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.60+1.60=3.20)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.22(1.10), 15x1eØ8c/0.23(3.40)
 

TRAM Nº  3 (*P13-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.032 cm. (L/15830)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.13)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.78) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.60=3.20)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 14x1eØ8c/0.23(3.18), 6x1eØ8c/0.22(1.32)
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TRAM Nº  4 (*P13-P13*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.029 cm. (L/17265)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.13)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.74) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.60=3.20)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.23(3.24), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  5 (*P13-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.027 cm. (L/18374)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.12)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.71) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.55=3.15)  -----  2Ø16(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø12(5.35)
       ARM.PELL: 4Ø8(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.22(1.10), 10x1eØ8c/0.23(2.20), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  6 (*P13-P13*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.027 cm. (L/18389)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.12)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.73) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.15=2.75)  -----  2Ø10(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.21(1.05), 10x1eØ8c/0.23(2.25), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  7 (*P13-P14*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.025 cm. (L/19704)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.10)                                   317(4.97)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.67) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<1.30+1.15=2.45)  -----  2Ø10(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 10x1eØ8c/0.23(2.16), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P14-P14*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.024 cm. (L/21219)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   192.5     317(1.06)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.63) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<1.35+1.15=2.50)  -----  2Ø10(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.05)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 10x1eØ8c/0.23(2.22), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  9 (*P14-P14*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.014 cm. (L/35734)
 C.M.SUP:   192.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5    95.0     317(1.03)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.27)  317(3.41) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<1.40+1.15=2.55)  -----  2Ø12(1.60>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 10x1eØ8c/0.23(2.16), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
 

TRAM Nº 10 (*P14-P14*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.013 cm. (L/39720)
 C.M.SUP:    95.0   316.5    95.0    95.0   316.5   316.5    95.0     317(0.85)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.99)  317(3.33) 95.0(4.74)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.60+1.15=2.75)  -----  2Ø12(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 10x1eØ8c/0.23(2.16), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
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TRAM Nº 11 (*P14-P14*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.011 cm. (L/45976)
 C.M.SUP:    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5    95.0    95.0(1.67)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5    95.0    95.0 -------                317(0.99)  317(3.22) 95.0(4.70)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.70+1.15=2.85)  -----  3Ø12(1.80>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.17(1.02), 10x1eØ8c/0.23(2.22), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
 

TRAM Nº 12 (*P14-P14*)  (L= 5.01)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.011 cm. (L/46668)
 C.M.SUP:    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5    95.0    95.0(1.66)                                   317(4.74)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5    95.0    95.0    29.6                317(0.98)  317(3.13) 95.0(4.31)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.80+1.15=2.95)  -----  2Ø16(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.35)
       ARM.PELL: 6Ø12(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(5.35)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.17(1.02), 10x1eØ8c/0.23(2.22), 7x1eØ8c/0.18(1.26)
 

TRAM Nº 13 (*P14-P14*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= -0.011 cm. (L/-46997)
 C.M.SUP:    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5   708.2    95.0(1.66)                                   618(4.97)
 C.M.INF:    29.6   316.5   316.5   316.5    95.0 ------- -------                317(1.00)  317(2.55)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.90+1.15=3.05)  -----  3Ø25(1.85>>), 1Ø25(1.85>>), 3Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>),
1Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 4Ø16(5.18>>)
       ARM.PELL: 8Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(5.40), 2Ø16(5.35)
        ESTREPS: 11x1eØ8c/0.12(1.32), 8x1eØ8c/0.23(1.85), 7x1eØ8c/0.19(1.33)
 

TRAM Nº 14 (*P14-PÒR*)  (L= 5.26)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.036 cm. (L/258)
 C.M.SUP:   708.2  1592.2   923.9   526.6   316.5   316.5   316.5    2122(0.27)                                   317(5.20)
 C.M.INF: ------- ------- ------- ------- -------    95.0 -------     104(0.27)            95.0(4.19) 95.0(4.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<1.85+4.15=6.00), 1Ø25(<<1.85+4.15=6.00), 3Ø25(<<1.05+2.60=3.65), 2Ø25(<<0.95+1.90=2.85),
1Ø25(<<0.95+1.90=2.85)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 4Ø16(<<5.18+5.22+0.25P=10.65)
       ARM.PELL: 4Ø10(5.40+0.10P=5.50), 4Ø10(5.40+0.10P=5.50)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(5.40+0.25P=5.65), 3Ø12(5.40)
        ESTREPS: 21x1eØ10c/0.12(2.52), 11x1eØ8c/0.23(2.44)
 

PORTIC NUM.: 13 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P11-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.067 cm. (L/7450)
 C.M.SUP:   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(0.51)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.98)  317(3.84) 95.0(4.64)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.40=1.65)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.45=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.95)
        ESTREPS: 18x1eØ8c/0.25(4.47)
 

TRAM Nº  2 (*P12-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.067 cm. (L/7420)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5     317(1.14)                                   317(4.93)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5   316.5 -------               95.0(1.00)  317(3.99)  317(4.46)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.40+0.25P=1.65)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.45+0.25P=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.95)
        ESTREPS: 18x1eØ8c/0.25(4.47)
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PORTIC NUM.: 14 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B69- P1*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.103 cm. (L/4873)
 C.M.SUP:    46.2    95.0 ------- -------    95.0   316.5   338.0     317(0.29)                                   496(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.60) 95.0(4.05)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.90>>), 2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P1 -P20*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6877)
 C.M.SUP:   338.0   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     339(0.04)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.90+1.60=3.50), 2Ø16(<<1.40+1.00=2.40)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P20-P31*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6028)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P31-P50*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6094)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P50-P61*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6076)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P61-P80*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6093)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.95) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
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TRAM Nº  7 (*P80-P99*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.078 cm. (L/6439)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.00)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.91) 95.0(4.47)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø20(1.65>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P99- B3*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.027 cm. (L/14558)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0 -------     430(0.27)                                  95.0(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   192.5   316.5   316.5   316.5    21.1                           317(3.19)  317(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.65+1.90=3.55)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 9x1eØ8c/0.16(1.44), 9x1eØ8c/0.25(2.14)
 

PORTIC NUM.: 15 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P11-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.117 cm. (L/4257)
 C.M.SUP:   316.5    95.0 ------- -------    95.0   316.5   325.2     317(0.51)                                   396(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.98)  317(3.84) 95.0(4.34)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.40=1.65)  -----  2Ø16(1.70>>), 2Ø16(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.45=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(5.30)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.25(3.11), 8x1eØ8c/0.17(1.36)
 

TRAM Nº  2 (*P12-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.118 cm. (L/4242)
 C.M.SUP:   325.2   316.5    95.0 ------- -------    95.0   316.5     396(0.27)                                   317(4.94)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5   316.5 -------               95.0(1.00)  317(3.99)  317(4.46)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.70+1.70=3.40), 2Ø16(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø16(1.40+0.25P=1.65)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.45+0.25P=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 8x1eØ8c/0.17(1.36), 13x1eØ8c/0.25(3.11)
 

PORTIC NUM.: 16 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B70- P2*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.103 cm. (L/4856)
 C.M.SUP:    47.1    95.0 ------- -------    95.0   316.5   337.3     317(0.29)                                   493(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.60) 95.0(4.05)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.90>>), 2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P2 -P21*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6884)
 C.M.SUP:   337.3   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     339(0.08)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.90+1.60=3.50), 2Ø16(<<1.40+1.00=2.40)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
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TRAM Nº  3 (*P21-P32*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6024)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P32-P51*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6075)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P51-P62*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6098)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P62-P81*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/5991)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  7 (*P81-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.075 cm. (L/6704)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.00)                                   320(4.73)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.88) 95.0(4.43)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø20(1.65>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  8 (*P10- M4*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.032 cm. (L/12381)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5    95.0 -------    95.0 -------     437(0.27)                                  95.0(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   192.5   316.5   316.5   316.5    35.1                           317(3.19)  317(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.65+1.90=3.55)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 10x1eØ8c/0.15(1.50), 9x1eØ8c/0.25(2.08)
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PORTIC NUM.: 17 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P11-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.102 cm. (L/4879)
 C.M.SUP:   316.5    95.0 ------- -------    95.0   316.5   316.5     317(0.41)                                   330(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.98)  317(3.85) 95.0(4.39)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.40=1.65)  -----  2Ø16(1.70>>), 3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.45=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(5.30)
        ESTREPS: 23x1eØ8c/0.2(4.47)
 

TRAM Nº  2 (*P12-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.102 cm. (L/4880)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 ------- -------    95.0   316.5     330(0.27)                                   317(4.94)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5   316.5 -------               95.0(0.98)  317(4.00)  317(4.58)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.70+1.70=3.40), 3Ø12(<<1.30+1.30=2.60)  -----  3Ø16(1.40+0.25P=1.65)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.45+0.25P=5.70)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 3Ø12(5.35)
        ESTREPS: 23x1eØ8c/0.2(4.47)
 

PORTIC NUM.: 18 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B71- P3*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.060 cm. (L/8277)
 C.M.SUP:    18.7    95.0 -------    95.0   316.5   347.7   732.5     317(0.15)                                   718(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   192.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.30)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 10x1eØ8c/0.25(2.54), 17x1eØ8c/0.12(2.04)
 

TRAM Nº  2 (*P3 -P33*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.404 cm. (L/416)
 C.M.SUP:   732.5   316.5 ------- ------- -------   316.5  1030.9    1321(0.27)                                  1473(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   751.5  1041.5   712.6    95.0 -------                317(1.97) 1043(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
 

TRAM Nº  3 (*P33-P63*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.431 cm. (L/411)
 C.M.SUP:  1030.9   316.5 ------- ------- -------   316.5   624.7    1490(0.27)                                  1278(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   712.8  1056.3   767.5    95.0 -------                317(2.00) 1056(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.80=3.65)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.80>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
 

TRAM Nº  4 (*P63-P82*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.006 cm. (L/77383)
 C.M.SUP:   624.7   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   606.9     587(0.04)                                   570(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.56) 95.0(4.26)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.05=4.85), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.80+0.90=2.70)  -----  2Ø25(2.05>>),
2Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
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TRAM Nº  5 (*P82- B0*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 1.866 cm. (L/482)
 C.M.SUP:   606.9   316.5 ------- ------- -------    95.0   407.8    1245(0.27)                                   758(8.87)
 C.M.INF: -------    95.0   600.6   932.2   784.5   316.5 -------                317(1.79)  944(4.81)  340(7.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.05+2.80=4.85), 2Ø25(<<1.05+2.30=3.35), 2Ø25(<<0.95+1.75=2.70)  -----
4Ø16(2.10+0.25P=2.35), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(9.40+0.25P=9.65), 3Ø20(5.55)
        ESTREPS: 28x1eØ10c/0.1(2.80), 21x1eØ8c/0.16(3.38), 20x1eØ10c/0.12(2.40)
 

PORTIC NUM.: 19 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B72- P4*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4827)
 C.M.SUP:    49.0    95.0 ------- -------    95.0   316.5   336.0     317(0.31)                                   489(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.60) 95.0(4.08)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.90>>), 2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P4 -P22*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6892)
 C.M.SUP:   336.0   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     338(0.08)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.90+1.60=3.50), 2Ø16(<<1.40+1.10=2.50)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P22-P34*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6033)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P34-P52*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6088)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P52-P64*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.081 cm. (L/6146)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
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TRAM Nº  6 (*P64-P83*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/5993)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98) 95.0(4.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  7 (*P83-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6804)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.00)                                   318(4.73)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.88) 95.0(4.43)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø20(1.65>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.20)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P10- B1*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.031 cm. (L/12912)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5    95.0 -------    95.0 -------     439(0.27)                                  95.0(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   192.5   316.5   316.5   316.5    32.7                           317(3.19)  317(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.65+1.90=3.55)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 9x1eØ8c/0.16(1.44), 9x1eØ8c/0.25(2.14)
 

PORTIC NUM.: 20 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B73- P5*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.060 cm. (L/8314)
 C.M.SUP:    19.6    95.0 -------    95.0   316.5   346.8   732.0     317(0.15)                                   718(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   192.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.30)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 10x1eØ8c/0.25(2.54), 17x1eØ8c/0.12(2.04)
 

TRAM Nº  2 (*P5 -P35*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.407 cm. (L/415)
 C.M.SUP:   732.0   316.5 ------- ------- -------   316.5  1033.7    1321(0.27)                                  1476(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   752.6  1042.9   713.4    95.0 -------                317(1.97) 1044(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
 

TRAM Nº  3 (*P35-P65*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.442 cm. (L/409)
 C.M.SUP:  1033.7   316.5 ------- ------- -------   316.5   627.2    1497(0.27)                                  1283(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   715.4  1061.0   771.0    95.0 -------                317(2.00) 1061(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.85=3.70)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
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TRAM Nº  4 (*P65-P84*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.006 cm. (L/88304)
 C.M.SUP:   627.2   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   612.6     589(0.04)                                   575(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.56) 95.0(4.26)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.05=4.85), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.85+0.90=2.75)  -----  2Ø25(2.05>>),
2Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  5 (*P84-B35*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 1.889 cm. (L/477)
 C.M.SUP:   612.6   316.5 ------- ------- -------    95.0   406.6    1259(0.27)                                   755(8.87)
 C.M.INF: -------    95.0   605.1   941.9   794.2   316.5 -------                317(1.79)  954(4.81)  349(7.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.05+2.80=4.85), 2Ø25(<<1.05+2.30=3.35), 2Ø25(<<0.95+1.75=2.70)  -----
4Ø16(2.10+0.25P=2.35), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(9.40+0.25P=9.65), 3Ø20(5.60)
        ESTREPS: 21x1eØ12c/0.14(2.94), 21x1eØ8c/0.16(3.24), 20x1eØ10c/0.12(2.40)
 

PORTIC NUM.: 21 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B74- P6*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4808)
 C.M.SUP:    49.1    95.0 ------- -------    95.0   316.5   335.4     317(0.31)                                   488(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.08)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.90>>), 2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P6 -P23*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6885)
 C.M.SUP:   335.4   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     338(0.08)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.90+1.60=3.50), 2Ø16(<<1.40+1.00=2.40)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P23-P36*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6027)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P36-P53*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6078)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
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TRAM Nº  5 (*P53-P66*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6132)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P66-P85*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.084 cm. (L/5977)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98) 95.0(4.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  7 (*P85-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.074 cm. (L/6769)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.00)                                   319(4.73)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.88) 95.0(4.43)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø20(1.65>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B34*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.031 cm. (L/12783)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5    95.0 -------    95.0 -------     438(0.27)                                  95.0(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   192.5   316.5   316.5   316.5    31.9                           317(3.19)  317(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.65+1.90=3.55)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 9x1eØ8c/0.16(1.44), 9x1eØ8c/0.25(2.14)
 

PORTIC NUM.: 22 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B75- P7*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.060 cm. (L/8266)
 C.M.SUP:    19.9    95.0 -------    95.0   316.5   345.6   731.4     317(0.16)                                   717(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   192.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.30)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 10x1eØ8c/0.25(2.54), 17x1eØ8c/0.12(2.04)
 

TRAM Nº  2 (*P7 -P37*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.406 cm. (L/416)
 C.M.SUP:   731.4   316.5 ------- ------- -------   316.5  1032.5    1320(0.27)                                  1475(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   752.3  1042.4   713.1    95.0 -------                317(1.97) 1044(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
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TRAM Nº  3 (*P37-P67*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.437 cm. (L/410)
 C.M.SUP:  1032.5   316.5 ------- ------- -------   316.5   626.1    1494(0.27)                                  1280(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   714.1  1058.8   769.5    95.0 -------                317(2.00) 1059(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.85=3.70)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
 

TRAM Nº  4 (*P67-P86*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.006 cm. (L/84483)
 C.M.SUP:   626.1   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   608.1     588(0.04)                                   571(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.56) 95.0(4.26)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.05=4.85), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.85+0.90=2.75)  -----  2Ø25(2.05>>),
2Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P86-B33*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 1.873 cm. (L/481)
 C.M.SUP:   608.1   316.5 ------- ------- -------    95.0   410.6    1247(0.27)                                   763(8.87)
 C.M.INF: -------    95.0   603.5   935.7   786.4   316.5 -------                317(1.79)  947(4.81)  340(7.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.05+2.80=4.85), 2Ø25(<<1.05+2.30=3.35), 2Ø25(<<0.95+1.75=2.70)  -----
4Ø16(2.10+0.25P=2.35), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(9.40+0.25P=9.65), 3Ø20(5.55)
        ESTREPS: 28x1eØ10c/0.1(2.80), 21x1eØ8c/0.16(3.38), 20x1eØ10c/0.12(2.40)
 

PORTIC NUM.: 23 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B76- P8*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.103 cm. (L/4832)
 C.M.SUP:    50.6    95.0 ------- -------    95.0   316.5   334.5     317(0.31)                                   485(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.08)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P8 -P24*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.072 cm. (L/6898)
 C.M.SUP:   334.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     338(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.65=3.55)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P24-P38*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6028)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
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TRAM Nº  4 (*P38-P54*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6078)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P54-P68*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6132)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P68-P87*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.084 cm. (L/5979)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98) 95.0(4.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  7 (*P87-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.074 cm. (L/6731)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.00)                                   317(4.73)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.88) 95.0(4.45)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø20(1.65>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B32*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.032 cm. (L/12467)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5    95.0 -------    95.0 -------     430(0.27)                                  95.0(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   192.5   316.5   316.5   316.5    29.4                           317(3.19)  317(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.65+1.90=3.55)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 9x1eØ8c/0.16(1.44), 9x1eØ8c/0.25(2.14)
 

PORTIC NUM.: 24 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B77- P9*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.061 cm. (L/8256)
 C.M.SUP:    20.8    95.0 -------    95.0   316.5   344.4   730.8     317(0.16)                                   716(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   192.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.30)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 10x1eØ8c/0.25(2.54), 17x1eØ8c/0.12(2.04)
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TRAM Nº  2 (*P9 -P39*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.406 cm. (L/416)
 C.M.SUP:   730.8   316.5 ------- ------- -------   316.5  1032.5    1320(0.27)                                  1475(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   752.4  1042.4   713.1    95.0 -------                317(1.97) 1044(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
 

TRAM Nº  3 (*P39-P69*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.437 cm. (L/410)
 C.M.SUP:  1032.5   316.5 ------- ------- -------   316.5   626.2    1494(0.27)                                  1280(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   714.0  1058.7   769.5    95.0 -------                317(2.00) 1059(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.85=3.70)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
 

TRAM Nº  4 (*P69-P88*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.006 cm. (L/83301)
 C.M.SUP:   626.2   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   607.4     588(0.04)                                   570(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.56) 95.0(4.26)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.05=4.85), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.85+0.90=2.75)  -----  2Ø25(2.05>>),
2Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P88-B31*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 1.876 cm. (L/480)
 C.M.SUP:   607.4   316.5 ------- ------- -------    95.0   410.4    1245(0.27)                                   763(8.87)
 C.M.INF: -------    95.0   604.7   936.8   787.1   316.5 -------                317(1.79)  949(4.81)  340(7.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.05+2.80=4.85), 2Ø25(<<1.05+2.30=3.35), 2Ø25(<<0.95+1.75=2.70)  -----
4Ø16(2.10+0.25P=2.35), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(9.40+0.25P=9.65), 3Ø20(5.55)
        ESTREPS: 28x1eØ10c/0.1(2.80), 21x1eØ8c/0.16(3.38), 20x1eØ10c/0.12(2.40)
 

PORTIC NUM.: 25 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B78-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4826)
 C.M.SUP:    51.0    95.0 ------- -------    95.0   316.5   334.1     317(0.31)                                   484(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.08)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P10-P25*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6893)
 C.M.SUP:   334.1   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     338(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.65=3.55)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
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TRAM Nº  3 (*P25-P40*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6028)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P40-P55*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6078)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P55-P70*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6132)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P70-P89*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.084 cm. (L/5984)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98) 95.0(4.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  7 (*P89-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.075 cm. (L/6639)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.00)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.88) 95.0(4.45)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.50=3.05)  -----  2Ø16(1.60>>), 2Ø16(1.15>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B30*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.034 cm. (L/11901)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5    95.0 -------    95.0 -------     413(0.27)                                  95.0(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   316.5   316.5   316.5   316.5    23.6                           317(3.19)  317(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.80=3.40), 2Ø16(<<1.15+1.40=2.55)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 9x1eØ8c/0.16(1.44), 9x1eØ8c/0.25(2.14)
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PORTIC NUM.: 26 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B79-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.061 cm. (L/8255)
 C.M.SUP:    21.7    95.0 -------    95.0   316.5   343.3   730.2     317(0.16)                                   715(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   192.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.30)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 11x1eØ8c/0.25(2.66), 16x1eØ8c/0.12(1.92)
 

TRAM Nº  2 (*P11-P41*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.407 cm. (L/416)
 C.M.SUP:   730.2   316.5 ------- ------- -------   316.5  1032.5    1320(0.27)                                  1475(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   752.4  1042.5   713.1    95.0 -------                317(1.97) 1044(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
 

TRAM Nº  3 (*P41-P71*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.437 cm. (L/410)
 C.M.SUP:  1032.5   316.5 ------- ------- -------   316.5   626.5    1494(0.27)                                  1280(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   714.0  1058.7   769.5    95.0 -------                317(2.00) 1059(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.85=3.70)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
 

TRAM Nº  4 (*P71-P90*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.006 cm. (L/78968)
 C.M.SUP:   626.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   604.4     589(0.04)                                   568(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.56) 95.0(4.26)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.05=4.85), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.85+0.90=2.75)  -----  2Ø25(2.05>>),
2Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P90-B29*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 1.876 cm. (L/480)
 C.M.SUP:   604.4   316.5 ------- ------- -------    95.0   414.4    1236(0.27)                                   770(8.87)
 C.M.INF: -------    95.0   606.8   936.4   784.2   316.5 -------                317(1.79)  947(4.81)  335(7.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.05+2.75=4.80), 2Ø25(<<1.05+2.30=3.35), 2Ø25(<<0.95+1.70=2.65)  -----
4Ø16(2.10+0.25P=2.35), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(9.40+0.25P=9.65), 3Ø20(5.55)
        ESTREPS: 28x1eØ10c/0.1(2.80), 21x1eØ8c/0.16(3.26), 21x1eØ10c/0.12(2.52)
 

PORTIC NUM.: 27 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B80-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4826)
 C.M.SUP:    51.9    95.0 ------- -------    95.0   316.5   333.5     317(0.32)                                   483(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.08)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
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TRAM Nº  2 (*P12-P26*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6887)
 C.M.SUP:   333.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     338(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.65=3.55)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P26-P42*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6025)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P42-P56*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6078)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P56-P72*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6131)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P72-P91*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/5993)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98) 95.0(4.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  7 (*P91-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.077 cm. (L/6516)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.91) 95.0(4.47)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.55=3.10)  -----  2Ø16(1.60>>), 3Ø12(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B28*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.036 cm. (L/11119)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   192.5    95.0    95.0    95.0 -------     383(0.27)                                  95.0(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   316.5   316.5   316.5   316.5    13.3               95.0(0.77)  317(3.19)  317(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.60+1.75=3.35), 3Ø12(<<1.10+1.30=2.40)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 7x1eØ8c/0.17(1.19), 10x1eØ8c/0.25(2.39)
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PORTIC NUM.: 28 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B81-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.061 cm. (L/8233)
 C.M.SUP:    22.1    95.0 -------    95.0   316.5   342.3   729.7     317(0.18)                                   715(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   192.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.30)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 11x1eØ8c/0.25(2.66), 16x1eØ8c/0.12(1.92)
 

TRAM Nº  2 (*P13-P43*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.407 cm. (L/415)
 C.M.SUP:   729.7   316.5 ------- ------- -------   316.5  1032.5    1320(0.27)                                  1475(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   752.4  1042.5   713.2    95.0 -------                317(1.97) 1044(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
 

TRAM Nº  3 (*P43-P73*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.437 cm. (L/410)
 C.M.SUP:  1032.5   316.5 ------- ------- -------   316.5   626.9    1494(0.27)                                  1280(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   714.0  1058.7   769.5    95.0 -------                317(2.00) 1059(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.85=3.70)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
 

TRAM Nº  4 (*P73-P92*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.007 cm. (L/73753)
 C.M.SUP:   626.9   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   600.3     589(0.04)                                   564(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.59) 95.0(4.26)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.05=4.85), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.85+0.90=2.75)  -----  2Ø25(2.05>>),
2Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P92-B27*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 1.878 cm. (L/479)
 C.M.SUP:   600.3   316.5 ------- ------- -------    95.0   418.6    1224(0.27)                                   778(8.87)
 C.M.INF: -------    95.0   610.6   937.2   781.7   316.5 -------                317(1.79)  947(4.81)  330(7.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.05+2.75=4.80), 2Ø25(<<1.05+2.25=3.30), 2Ø25(<<0.95+1.70=2.65)  -----
4Ø16(2.10+0.25P=2.35), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(9.40+0.25P=9.65), 3Ø20(5.55)
        ESTREPS: 28x1eØ10c/0.1(2.80), 21x1eØ8c/0.16(3.26), 21x1eØ10c/0.12(2.52)
 

PORTIC NUM.: 29 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B82-P14*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4816)
 C.M.SUP:    52.5    95.0 ------- -------    95.0   316.5   332.9     317(0.32)                                   481(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.08)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
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TRAM Nº  2 (*P14-P27*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6881)
 C.M.SUP:   332.9   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     337(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.65=3.55)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P27-P44*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6025)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P44-P57*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6081)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P57-P74*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6130)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P74-P93*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6008)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98) 95.0(4.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  7 (*P93-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.079 cm. (L/6304)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.94) 95.0(4.50)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.55=3.10)  -----  2Ø16(1.55>>), 3Ø12(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B26*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.040 cm. (L/10067)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0    14.6     332(0.27)                                   317(3.85)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5   316.5 -------               95.0(0.77)  317(3.19)  317(3.84)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.55+1.65=3.20), 3Ø12(<<1.10+1.20=2.30)  -----  3Ø16(1.00+0.25P=1.25)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30), 3Ø12(4.30+0.25P=4.55)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 10x1eØ8c/0.25(2.38)
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PORTIC NUM.: 30 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B83-P15*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.061 cm. (L/8217)
 C.M.SUP:    23.0    95.0 -------    95.0   316.5   340.9   729.0     317(0.18)                                   714(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   192.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.30)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 11x1eØ8c/0.25(2.66), 16x1eØ8c/0.12(1.92)
 

TRAM Nº  2 (*P15-P45*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.407 cm. (L/415)
 C.M.SUP:   729.0   316.5 ------- ------- -------   316.5  1032.5    1320(0.27)                                  1475(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   752.5  1042.6   713.2    95.0 -------                317(1.97) 1044(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
 

TRAM Nº  3 (*P45-P75*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.437 cm. (L/410)
 C.M.SUP:  1032.5   316.5 ------- ------- -------   316.5   627.6    1494(0.27)                                  1280(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   713.9  1058.6   769.3    95.0 -------                317(2.00) 1059(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.85=3.70)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
 

TRAM Nº  4 (*P75-P94*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.008 cm. (L/64113)
 C.M.SUP:   627.6   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   594.0     590(0.04)                                   558(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.59) 95.0(4.29)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.05=4.85), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.85+0.90=2.75)  -----  2Ø25(2.00>>),
2Ø25(1.05>>), 2Ø25(0.95>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.19), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P94-B25*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 1.884 cm. (L/478)
 C.M.SUP:   594.0   316.5 ------- ------- -------    95.0   423.8    1207(0.27)                                   789(8.87)
 C.M.INF: -------    95.0   616.5   939.3   779.4   316.5 -------                317(1.79)  949(4.81)  325(7.20)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.00+2.75=4.75), 2Ø25(<<1.05+2.25=3.30), 2Ø25(<<0.95+1.65=2.60)  -----
4Ø16(2.10+0.25P=2.35), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20), 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(9.40+0.25P=9.65), 3Ø20(5.50)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.17(3.16), 21x1eØ10c/0.12(2.52)
 

PORTIC NUM.: 31 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B84-P16*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4801)
 C.M.SUP:    53.1    95.0 ------- -------    95.0   316.5   332.2     317(0.32)                                   479(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.08)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
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TRAM Nº  2 (*P16-P28*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6873)
 C.M.SUP:   332.2   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     337(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.65=3.55)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P28-P46*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6025)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.51)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P46-P58*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6083)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  5 (*P58-P76*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6121)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.96) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 8x1eØ8c/0.25(2.01), 6x1eØ8c/0.21(1.26)
 

TRAM Nº  6 (*P76-P95*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.082 cm. (L/6068)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.95) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.55>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  7 (*P95-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.086 cm. (L/5794)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.03)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.99)  317(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.55=3.10)  -----  3Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.40)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
 

TRAM Nº  8 (*P10- M5*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.031 cm. (L/13078)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   112.3     317(0.88)                                   317(3.85)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.77)  317(3.19) 95.0(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.45+1.35=2.80)  -----  3Ø16(1.35+0.25P=1.60)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(4.30+0.25P=4.55), 2Ø16(2.40)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.25(3.58)
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PORTIC NUM.: 32 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*PÒR-PÒR*)  (L=10.10)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.283 cm. (L/442)
 C.M.SUP: ------- ------- ------- ------- ------- -------    95.0    95.0(0.94)                                  95.0(10.1)
 C.M.INF:    21.6   319.4   560.0   651.7   560.0   319.4   316.5                375(2.01)  652(5.05)  375(8.09)           
 
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.40)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø20(0.25P+10.44+0.25P=10.94), 2Ø20(7.55)
        ESTREPS: 43x1eØ8c/0.23(9.70)
 

PORTIC NUM.: 33 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B85-P17*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.062 cm. (L/8127)
 C.M.SUP:    24.1    95.0 -------    95.0   316.5   338.0   728.0     317(0.18)                                   712(4.96)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.32)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø25(2.35>>), 2Ø25(1.50>>), 2Ø25(0.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 11x1eØ8c/0.25(2.66), 16x1eØ8c/0.12(1.92)
 

TRAM Nº  2 (*P17-P47*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.407 cm. (L/415)
 C.M.SUP:   728.0   316.5 ------- ------- -------   316.5  1030.8    1321(0.27)                                  1474(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   752.3  1042.6   713.5    95.0 -------                317(1.97) 1044(4.78)  317(8.07)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.35+2.80=5.15), 2Ø25(<<1.50+2.35=3.85), 2Ø25(<<0.90+1.95=2.85)  -----  3Ø25(2.75>>),
1Ø25(2.25>>), 1Ø25(2.25>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 3Ø20(6.00)
        ESTREPS: 29x1eØ10c/0.1(2.90), 19x1eØ8c/0.18(3.45), 24x1eØ12c/0.13(3.12)
 

TRAM Nº  3 (*P47-P77*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 2.427 cm. (L/412)
 C.M.SUP:  1030.8   316.5 ------- ------- -------   316.5   658.3    1488(0.27)                                  1292(9.73)
 C.M.INF: -------    95.0   713.8  1055.7   764.7    95.0 -------                317(2.00) 1056(5.00)  317(8.23)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø25(<<2.75+2.75=5.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 1Ø25(<<2.25+2.25=4.50), 2Ø25(<<1.85+1.80=3.65)
-----  2Ø25(2.80>>), 2Ø25(2.30>>), 2Ø25(1.85>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø25(10.55), 2Ø25(6.00)
        ESTREPS: 25x1eØ12c/0.13(3.25), 14x1eØ8c/0.21(3.00), 23x1eØ12c/0.14(3.22)
 

TRAM Nº  4 (*P77-P96*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.043 cm. (L/11636)
 C.M.SUP:   658.3   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     627(0.04)                                   317(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.98)  317(4.09)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø25(<<2.80+2.15=4.95), 2Ø25(<<2.30+1.00=3.30), 2Ø25(<<1.85+0.90=2.75)  -----  3Ø16(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.20)
        ESTREPS: 10x1eØ8c/0.14(1.40), 13x1eØ8c/0.25(3.07)
 

TRAM Nº  5 (*P96-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.090 cm. (L/5552)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.00)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(1.00)  317(3.99)  317(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.35+1.50=2.85)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.40)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.2(1.20)
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TRAM Nº  6 (*P10-B24*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.030 cm. (L/13232)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   111.0     317(0.91)                                   317(3.85)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.77)  317(3.19) 95.0(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.35=2.85)  -----  3Ø16(1.35+0.25P=1.60)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(4.30+0.25P=4.55), 2Ø16(2.40)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.25(3.58)
 

PORTIC NUM.: 34 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B86-P18*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4796)
 C.M.SUP:    54.3    95.0 ------- -------    95.0   316.5   330.8     317(0.33)                                   477(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.11)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P18-P29*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6839)
 C.M.SUP:   330.8   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     336(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.65=3.55)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
 

TRAM Nº  3 (*P29-P48*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6039)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.53)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P48-P59*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6014)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.99) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 4x1eØ8c/0.24(0.96)
 

TRAM Nº  5 (*P59-P78*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.032 cm. (L/15530)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.09)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.70) 95.0(4.60)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.45=2.95)  -----  3Ø16(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø16(5.30)
       ARM.PELL: 6Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.90)
        ESTREPS: 16x1eØ12c/0.1(1.60), 24x1eØ12c/0.12(2.87)
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TRAM Nº  6 (*P78-   *)  (L= 0.90)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= -0.004 cm. (L/-24920)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5   316.5   316.5   316.5   316.5     317(0.30)                                   317(0.87)
 C.M.INF: ------- ------- -------    95.0    95.0    95.0    95.0                          95.0(0.70) 95.0(0.87)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<0.90>>)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(1.15)
       ARM.PELL: 2Ø10(1.20)
   ARM.INFERIOR: 3Ø10(1.20)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.21(0.51)
 

TRAM Nº  7 (*   -P97*)  (L= 4.10)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.024 cm. (L/16914)
 C.M.SUP:   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(0.17)                                   317(4.06)
 C.M.INF:    95.0   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.81)  317(2.86) 95.0(3.70)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.25+0.95=3.20)  -----  3Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(4.45)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(4.45), 2Ø16(3.75)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.25(3.71)
 

TRAM Nº  8 (*P97-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.092 cm. (L/5458)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(0.97)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(1.00)  317(3.99)  317(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.45+1.50=2.95)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.40)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  9 (*P10- M6*)  (L= 4.18)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.031 cm. (L/13452)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   127.0     317(0.91)                                   317(3.85)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.83)  317(3.19) 95.0(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.35=2.85)  -----  3Ø16(1.70+0.25P=1.95)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.65+0.25P=4.90)
       ARM.PELL: 2Ø10(4.50)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(4.50), 2Ø16(2.55)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.25(3.58)
 

PORTIC NUM.: 35 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P14-P14*)  (L= 3.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= 0.046 cm. (L/6573)
 C.M.SUP:   109.6    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9   109.6     110(0.11)                                   110(2.91)
 C.M.INF: -------   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6 -------                110(0.59)  110(1.60)  110(2.41)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.22P+0.78=1.00)  -----  2Ø10(0.78+0.22P=1.00)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.22P+3.23+0.22P=3.67)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.22P+3.23+0.22P=3.67), 1Ø10(2.55)
        ESTREPS: 15x1eØ6c/0.19(2.73)
 

PORTIC NUM.: 36 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P14-B95*)  (L= 1.35)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 35   FLETXA= 0.009 cm. (L/14279)
 C.M.SUP:   127.8   127.8    38.3    38.3    38.3 ------- -------     128(0.03)                                  38.3(0.91)
 C.M.INF:     1.8    38.3   127.8   127.8   127.8   127.8   131.8               38.3(0.13)  128(0.32)  132(1.33)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.25P+0.45=0.70)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+1.60=1.85)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+1.59+0.25P=2.09), 1Ø10(1.59+0.25P=1.84)
        ESTREPS: 9x1eØ6c/0.13(1.07)
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TRAM Nº  2 (*B95-P15*)  (L= 1.65)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= 0.034 cm. (L/4811)
 C.M.SUP: ------- ------- ------- -------    32.9    32.9   109.6                                                 110(1.56)
 C.M.INF:   131.8   133.3   109.6   109.6   109.6   109.6 -------                149(0.15)  125(0.35)  110(1.33)           
 
   ARM.SUPERIOR:   -----  2Ø10(0.53+0.22P=0.75)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(1.93+0.22P=2.15)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(2.38+0.22P=2.60), 2Ø10(2.25)
        ESTREPS: 13x1eØ6c/0.11(1.37)
 

PORTIC NUM.: 37 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*PÒR-B89*)  (L= 4.40)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 25 X 40   FLETXA= 0.622 cm. (L/708)
 C.M.SUP: ------- ------- ------- ------- ------- -------   121.7    36.5(0.00)                                   122(4.38)
 C.M.INF:    11.8   139.5   214.5   237.1   207.1   121.7    36.5                172(0.87)  245(2.07)  132(3.53)           
 
   ARM.SUPERIOR:   -----  2Ø10(1.10+0.25P=1.35)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.59+0.25P=4.84)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+4.59+0.25P=5.09), 2Ø12(3.70)
        ESTREPS: 26x1eØ6c/0.13(3.27), 8x1eØ6c/0.11(0.88)
 

PORTIC NUM.: 38 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*PÒR-PÒR*)  (L= 1.32)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= 0.002 cm. (L/67494)
 C.M.SUP: -------    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9(0.44)                                  32.9(1.30)
 C.M.INF:     1.2   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6                110(0.26)  110(0.99)  110(1.07)           
 
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(1.56)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.22P+1.56+0.22P=2.00), 1Ø10(1.56)
        ESTREPS: 6x1eØ6c/0.19(1.03)
 

PORTIC NUM.: 39 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*P15-P15*)  (L= 1.33)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 30   FLETXA= 0.005 cm. (L/27799)
 C.M.SUP:    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9    32.9(0.43)                                  32.9(1.29)
 C.M.INF:     2.4   109.6   109.6   109.6   109.6   109.6     0.9                110(0.25)  110(0.52)  110(1.07)           
 
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.22P+1.56+0.22P=2.00)
   ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.22P+1.56+0.22P=2.00), 1Ø10(1.56)
        ESTREPS: 6x1eØ6c/0.19(1.06)
 

PORTIC NUM.: 40 --- GRUP DE PLANTES: 1

TRAM Nº  1 (*B87-P19*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.104 cm. (L/4789)
 C.M.SUP:    54.9    95.0 ------- -------    95.0   316.5   329.6     317(0.33)                                   476(4.73)
 C.M.INF: -------   316.5   316.5   316.5   316.5 ------- -------                317(0.99)  317(3.63) 95.0(4.11)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(1.90>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.30), 3Ø12(0.25P+5.30=5.55)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.25(2.90), 12x1eØ8c/0.14(1.68)
 

TRAM Nº  2 (*P19-P30*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.073 cm. (L/6811)
 C.M.SUP:   329.6   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     334(0.27)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.99) 95.0(4.56)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.65=3.55)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.35), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 5x1eØ8c/0.24(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.17), 5x1eØ8c/0.22(1.10)
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TRAM Nº  3 (*P30-P49*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6044)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.02)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.99)  317(3.96) 95.0(4.53)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.25)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.19(1.14), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 6x1eØ8c/0.18(1.08)
 

TRAM Nº  4 (*P49-P60*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.083 cm. (L/6001)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.99) 95.0(4.52)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.55=3.05)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.30)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.21(1.26), 9x1eØ8c/0.25(2.25), 4x1eØ8c/0.24(0.96)
 

TRAM Nº  5 (*P60-P79*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.070 cm. (L/7169)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(1.01)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.98)  317(3.97) 95.0(4.66)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.50=3.00)  -----  3Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.00)
        ESTREPS: 18x1eØ8c/0.25(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P79-   *)  (L= 0.90)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= -0.004 cm. (L/-22666)
 C.M.SUP:   316.5   316.5   316.5   316.5   316.5   316.5   316.5     317(0.29)                                   317(0.88)
 C.M.INF: ------- ------- -------    95.0    95.0    95.0    95.0                          95.0(0.71) 95.0(0.88)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<0.90>>)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(1.15)
       ARM.PELL: 2Ø10(1.20)
   ARM.INFERIOR: 3Ø10(1.20)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.19(0.51)
 

TRAM Nº  7 (*   -P98*)  (L= 4.10)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.023 cm. (L/17830)
 C.M.SUP:   316.5    95.0    95.0    95.0    95.0   316.5   316.5     317(0.20)                                   317(4.06)
 C.M.INF:    95.0   316.5   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(0.81)  317(2.87) 95.0(3.70)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.35+0.95=3.30)  -----  3Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(4.45)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(4.45), 2Ø16(3.65)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.25(3.71)
 

TRAM Nº  8 (*P98-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.092 cm. (L/5429)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0 -------    95.0   316.5   316.5     317(0.97)                                   317(4.96)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------                317(1.00)  317(3.99)  317(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.45+1.50=2.95)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30), 2Ø16(3.40)
        ESTREPS: 6x1eØ8c/0.2(1.20), 9x1eØ8c/0.25(2.13), 6x1eØ8c/0.19(1.14)
 

TRAM Nº  9 (*P11-B88*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.030 cm. (L/13554)
 C.M.SUP:   316.5   316.5    95.0    95.0    95.0   316.5   367.6     317(0.91)                                   336(3.98)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5    95.0 -------               95.0(0.77)  317(3.19)  192(3.22)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.35=2.85)  -----  2Ø20(1.40>>), 2Ø16(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(4.30)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(4.30), 2Ø16(2.45)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.25(3.58)
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TRAM Nº 10 (*B88-P13*)  (L= 6.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.227 cm. (L/2641)
 C.M.SUP:   367.6   316.5 ------- ------- -------   316.5   358.3     478(0.13)                                   444(5.73)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   350.9   316.5    95.0 -------                317(1.20)  351(3.12) 95.0(5.25)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.40+1.70=3.10), 2Ø16(<<1.10+1.30=2.40)  -----  3Ø20(1.80>>)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(6.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(6.35)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(6.35), 2Ø12(3.75)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.15(1.80), 8x1eØ8c/0.25(1.98), 15x1eØ8c/0.12(1.80)
 

TRAM Nº 11 (*P13-B23*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 40 X 65   FLETXA= 0.115 cm. (L/4355)
 C.M.SUP:   358.3   316.5    95.0 ------- -------    95.0    64.7     437(0.27)                                   317(4.85)
 C.M.INF: -------    95.0   316.5   316.5   316.5   316.5 -------               95.0(0.97)  317(4.00)  317(4.57)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.80+1.85=3.65)  -----  3Ø16(1.25+0.25P=1.50)
   ARM.MUNTATGE: 3Ø10(5.30+0.25P=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(5.30+0.10P=5.40), 1Ø10(5.30+0.10P=5.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.30+0.25P=5.55), 2Ø16(4.65)
        ESTREPS: 11x1eØ8c/0.15(1.65), 12x1eØ8c/0.25(2.93)
 
ARMAT DE BIGUES

OBRA: Proyecto constructivo de un parking

GR.PL. No 2 CUBIERTA --- PL. Igual 1

PORTIC NUM.: 1 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B0 - B1*)  (L=10.35)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.823 cm. (L/1258)
 C.M.SUP:    83.4   200.9 ------- ------- -------   200.9   119.5     201(1.50)                                   223(10.1)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   219.7   200.9    60.3 -------                201(1.86)  225(5.07) 60.3(8.29)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+2.35=2.60)  -----  2Ø16(2.55+0.25P=2.80)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+10.64+0.25P=11.14)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+10.55=10.65), 1Ø10(0.10P+10.55=10.65)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+10.60=10.85), 2Ø10(6.65)
        ESTREPS: 34x1eØ8c/0.3(10.00)
 

PORTIC NUM.: 2 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B11- P1*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.139 cm. (L/3599)
 C.M.SUP:    39.3    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.41)                                   275(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.68) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.15)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.46), 4x1eØ8c/0.28(1.12)
 

TRAM Nº  2 (*P1 -P20*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.090 cm. (L/5584)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     211(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98) 60.3(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.50=3.20)  -----  3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  3 (*P20-P31*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.107 cm. (L/4682)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.58)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.35=2.65)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
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TRAM Nº  4 (*P31-P50*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.104 cm. (L/4789)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.02)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.60)  201(3.96) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P50-P61*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.103 cm. (L/4874)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.95) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P61-P80*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.114 cm. (L/4391)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.03)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.99)  201(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P80-P99*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.072 cm. (L/6992)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   247.0     201(0.96)                                   245(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------                201(0.98)  201(3.69) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.30=2.60)  -----  3Ø20(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P99- B3*)  (L= 4.10)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= -0.066 cm. (L/-6233)
 C.M.SUP:   247.0   298.4   200.9   200.9    60.3    60.3 -------     429(0.27)                                  60.3(2.74)
 C.M.INF: ------- ------- -------    60.3   200.9   200.9 -------                           201(3.28)  201(4.09)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.70+2.45=4.15)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.40+0.25P=4.65)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.40+0.10P=4.50), 1Ø10(4.40+0.10P=4.50)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.40+0.25P=4.65), 1Ø12(4.40)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.25(1.00), 9x1eØ8c/0.3(2.68)
 

PORTIC NUM.: 3 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B11- P2*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.134 cm. (L/3721)
 C.M.SUP:    38.2    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.38)                                   274(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.68) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.20)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.42), 4x1eØ8c/0.29(1.16)
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TRAM Nº  2 (*P2 -P21*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.101 cm. (L/4970)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     216(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98) 60.3(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  3 (*P21-P32*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.114 cm. (L/4383)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.40=2.80)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P32-P51*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.112 cm. (L/4483)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.05)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.62)  201(3.96) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P51-P62*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.117 cm. (L/4280)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.64)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.40=2.80)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P62-P81*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.098 cm. (L/5082)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.05)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.96) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P81-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.106 cm. (L/4709)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.98)                                   211(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.58)  201(3.89) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10- B1*)  (L= 4.08)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.053 cm. (L/7657)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------    60.3     3.3     264(0.27)                                   120(4.00)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9   200.9 -------                           201(3.25)  201(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.65=3.15)  -----  2Ø10(0.95+0.25P=1.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(4.30)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.25(1.00), 10x1eØ8c/0.3(2.73)
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PORTIC NUM.: 4 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B11- P3*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.084 cm. (L/5968)
 C.M.SUP:    20.9    60.3 ------- -------    60.3   200.9   350.6     201(0.25)                                   375(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.37)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(2.05>>), 1Ø16(1.00>>), 1Ø16(1.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.50)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 5x1eØ8c/0.23(1.15)
 

TRAM Nº  2 (*P3 -P33*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.461 cm. (L/406)
 C.M.SUP:   350.6   200.9 ------- ------- -------   200.9   471.3     598(0.27)                                   668(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   356.7   472.5   337.1    60.3 -------                201(1.99)  474(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.05+2.30=4.35), 1Ø16(<<1.00+2.00=3.00), 1Ø16(<<1.00+2.00=3.00)  -----  3Ø20(2.40>>),
1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P33-P63*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.499 cm. (L/400)
 C.M.SUP:   471.3   200.9 ------- ------- -------   200.9   297.6     681(0.27)                                   559(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   335.7   473.9   364.2   200.9 -------                201(1.99)  474(4.90)  201(8.32)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.20>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 20x1eØ8c/0.13(2.60), 15x1eØ8c/0.3(4.49), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  4 (*P63-P82*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.006 cm. (L/85146)
 C.M.SUP:   297.6   200.9    60.3    60.3    60.3   200.9   282.3     289(0.04)                                   273(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9 ------- -------               60.3(0.94)  201(3.56) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.20+1.80=4.00), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  2Ø20(1.70>>), 2Ø20(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P82- B6*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 1.928 cm. (L/467)
 C.M.SUP:   282.3   200.9 ------- ------- -------    60.3   220.2     535(0.27)                                   410(8.87)
 C.M.INF: -------    60.3   293.7   420.0   344.3   200.9 -------                201(1.78)  423(4.66)  201(7.71)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.70+2.20=3.90), 2Ø20(<<1.05+1.80=2.85)  -----  2Ø16(2.10+0.25P=2.35),
2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(9.30+0.25P=9.55), 2Ø16(5.45)
        ESTREPS: 14x1eØ8c/0.15(2.10), 16x1eØ8c/0.3(4.72), 11x1eØ8c/0.16(1.76)
 

PORTIC NUM.: 5 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B11- P4*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.132 cm. (L/3796)
 C.M.SUP:    37.2    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.38)                                   276(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.66) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.20)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.42), 4x1eØ8c/0.29(1.16)
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TRAM Nº  2 (*P4 -P22*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.113 cm. (L/4422)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     225(0.27)                                   203(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.29(0.87), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  3 (*P22-P34*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4085)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     212(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P34-P52*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4163)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(0.27)                                   213(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.96) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.45+1.45=2.90)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  5 (*P52-P64*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.130 cm. (L/3840)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     220(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.40=2.80), 2Ø12(<<1.10+1.10=2.20)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P64-P83*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.093 cm. (L/5384)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.08)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.93) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P83-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4151)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(0.98)                                   231(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.92) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B36*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.050 cm. (L/8002)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------    60.3 -------     281(0.27)                                  60.3(3.34)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9   200.9     6.0                           201(3.19)  201(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.65=3.15)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(4.30)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.23(0.92), 9x1eØ8c/0.3(2.66)
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PORTIC NUM.: 6 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12- P5*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.088 cm. (L/5711)
 C.M.SUP:    23.1    60.3 ------- -------    60.3   200.9   341.6     201(0.28)                                   367(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.37)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.45)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 5x1eØ8c/0.23(1.15)
 

TRAM Nº  2 (*P5 -P35*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.348 cm. (L/426)
 C.M.SUP:   341.6   200.9 ------- ------- -------   200.9   455.5     578(0.27)                                   641(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   342.3   455.4   325.5    60.3 -------                201(1.99)  457(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.00+2.30=4.30), 2Ø20(<<1.10+2.00=3.10)  -----  3Ø20(2.40>>), 1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P35-P65*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.381 cm. (L/420)
 C.M.SUP:   455.5   200.9 ------- ------- -------   200.9   290.0     654(0.27)                                   540(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   323.3   456.4   349.6   200.9 -------                201(1.99)  457(4.90)  201(8.32)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.20>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 17x1eØ8c/0.14(2.38), 17x1eØ8c/0.3(4.99), 14x1eØ8c/0.15(2.10)
 

TRAM Nº  4 (*P65-P84*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.012 cm. (L/40272)
 C.M.SUP:   290.0   200.9    60.3    60.3    60.3   200.9   277.4     282(0.04)                                   269(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9 ------- -------               60.3(0.91)  201(3.59) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.20+1.75=3.95), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  2Ø20(1.70>>), 2Ø20(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P84-B35*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 1.853 cm. (L/486)
 C.M.SUP:   277.4   200.9 ------- ------- -------    60.3   211.3     524(0.27)                                   393(8.87)
 C.M.INF: -------    60.3   282.0   407.0   336.5   200.9 -------                201(1.78)  411(4.66)  201(7.71)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.70+2.20=3.90), 2Ø20(<<1.05+1.80=2.85)  -----  2Ø16(2.10+0.25P=2.35),
2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(9.30+0.25P=9.55), 2Ø16(5.45)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.15(1.95), 16x1eØ8c/0.3(4.87), 11x1eØ8c/0.16(1.76)
 

PORTIC NUM.: 7 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12- P6*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.131 cm. (L/3808)
 C.M.SUP:    38.7    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.41)                                   274(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.66) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.15)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.42), 4x1eØ8c/0.29(1.16)
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TRAM Nº  2 (*P6 -P23*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.113 cm. (L/4414)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     225(0.27)                                   203(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.29(0.87), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  3 (*P23-P36*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4085)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     212(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P36-P53*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4162)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(0.27)                                   213(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.45+1.45=2.90)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  5 (*P53-P66*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.130 cm. (L/3843)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     220(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.40=2.80), 2Ø12(<<1.10+1.10=2.20)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P66-P85*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.093 cm. (L/5377)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.08)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.93) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P85-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.121 cm. (L/4145)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(0.98)                                   230(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.92) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B34*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.050 cm. (L/8008)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------    60.3 -------     280(0.27)                                  60.3(3.34)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9   200.9     5.5                           201(3.19)  201(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.65=3.15)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(4.30)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.23(0.92), 9x1eØ8c/0.3(2.66)
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PORTIC NUM.: 8 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12- P7*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.088 cm. (L/5698)
 C.M.SUP:    23.3    60.3 ------- -------    60.3   200.9   341.5     201(0.28)                                   366(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.40)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.45)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 5x1eØ8c/0.23(1.15)
 

TRAM Nº  2 (*P7 -P37*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.351 cm. (L/425)
 C.M.SUP:   341.5   200.9 ------- ------- -------   200.9   455.9     578(0.27)                                   641(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   342.7   455.8   325.8    60.3 -------                201(1.99)  457(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.00+2.30=4.30), 2Ø20(<<1.10+2.00=3.10)  -----  3Ø20(2.40>>), 1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P37-P67*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.384 cm. (L/419)
 C.M.SUP:   455.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   290.4     655(0.27)                                   540(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   323.5   456.8   350.0   200.9 -------                201(1.99)  457(4.90)  201(8.32)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.20>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 17x1eØ8c/0.14(2.38), 17x1eØ8c/0.3(4.99), 14x1eØ8c/0.15(2.10)
 

TRAM Nº  4 (*P67-P86*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.012 cm. (L/40203)
 C.M.SUP:   290.4   200.9    60.3    60.3    60.3   200.9   276.4     282(0.04)                                   268(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9 ------- -------               60.3(0.91)  201(3.62) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.20+1.75=3.95), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  2Ø20(1.70>>), 2Ø20(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P86-B33*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 1.848 cm. (L/487)
 C.M.SUP:   276.4   200.9 ------- ------- -------    60.3   215.3     522(0.27)                                   401(8.87)
 C.M.INF: -------    60.3   283.0   406.8   334.4   200.9 -------                201(1.78)  410(4.66)  201(7.71)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.70+2.20=3.90), 2Ø20(<<1.05+1.80=2.85)  -----  2Ø16(2.10+0.25P=2.35),
2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(9.30+0.25P=9.55), 2Ø16(5.40)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.15(1.95), 16x1eØ8c/0.3(4.87), 11x1eØ8c/0.16(1.76)
 

PORTIC NUM.: 9 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12- P8*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.131 cm. (L/3804)
 C.M.SUP:    39.1    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.41)                                   273(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.68) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.15)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.42), 4x1eØ8c/0.29(1.16)
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TRAM Nº  2 (*P8 -P24*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.113 cm. (L/4411)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     225(0.27)                                   202(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.29(0.87), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  3 (*P24-P38*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4085)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     212(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P38-P54*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4162)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     202(0.27)                                   212(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.45+1.45=2.90)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  5 (*P54-P68*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.130 cm. (L/3843)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     220(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.97) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.40=2.80), 2Ø12(<<1.10+1.10=2.20)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P68-P87*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.093 cm. (L/5381)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.08)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.93) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P87-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.121 cm. (L/4128)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(0.98)                                   228(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.92) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø16(1.50>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B32*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.050 cm. (L/7960)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------    60.3 -------     276(0.27)                                  60.3(3.31)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9   200.9     3.9                           201(3.19)  201(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.50+1.65=3.15)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(4.30)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.23(0.92), 9x1eØ8c/0.3(2.66)
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PORTIC NUM.: 10 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12- P9*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.088 cm. (L/5710)
 C.M.SUP:    24.1    60.3 ------- -------    60.3   200.9   341.1     201(0.28)                                   365(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.40)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.45)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.38), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  2 (*P9 -P39*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.351 cm. (L/425)
 C.M.SUP:   341.1   200.9 ------- ------- -------   200.9   455.9     578(0.27)                                   641(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   342.7   455.8   325.9    60.3 -------                201(1.99)  457(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.00+2.30=4.30), 2Ø20(<<1.10+2.00=3.10)  -----  3Ø20(2.40>>), 1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P39-P69*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.384 cm. (L/419)
 C.M.SUP:   455.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   290.4     655(0.27)                                   540(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   323.5   456.8   350.1   200.9 -------                201(1.99)  457(4.90)  201(8.32)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.20>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 17x1eØ8c/0.14(2.38), 17x1eØ8c/0.3(4.99), 14x1eØ8c/0.15(2.10)
 

TRAM Nº  4 (*P69-P88*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.013 cm. (L/39996)
 C.M.SUP:   290.4   200.9    60.3    60.3    60.3   200.9   276.1     282(0.04)                                   268(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9 ------- -------               60.3(0.91)  201(3.62) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.20+1.75=3.95), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  2Ø20(1.70>>), 2Ø20(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P88-B31*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 1.854 cm. (L/485)
 C.M.SUP:   276.1   200.9 ------- ------- -------    60.3   216.5     521(0.27)                                   404(8.87)
 C.M.INF: -------    60.3   284.2   407.9   334.8   200.9 -------                201(1.78)  411(4.66)  201(7.71)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.70+2.20=3.90), 2Ø20(<<1.05+1.80=2.85)  -----  2Ø16(2.10+0.25P=2.35),
2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(9.30+0.25P=9.55), 2Ø16(5.40)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.15(1.95), 16x1eØ8c/0.3(4.87), 11x1eØ8c/0.16(1.76)
 

PORTIC NUM.: 11 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.131 cm. (L/3807)
 C.M.SUP:    39.8    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.41)                                   272(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.68) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.15)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.42), 4x1eØ8c/0.29(1.16)
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TRAM Nº  2 (*P10-P25*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.113 cm. (L/4407)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     225(0.27)                                   202(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.29(0.87), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  3 (*P25-P40*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4085)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     213(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P40-P55*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4162)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     202(0.27)                                   212(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.45+1.45=2.90)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  5 (*P55-P70*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.130 cm. (L/3842)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     221(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.97) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.40=2.80), 2Ø12(<<1.05+1.10=2.15)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P70-P89*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.093 cm. (L/5389)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.08)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.93) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P89-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4085)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(0.98)                                   225(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.95) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B30*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.051 cm. (L/7854)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------    60.3     1.7     267(0.27)                                  60.3(3.25)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9   200.9     0.3                           201(3.19)  201(3.85)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.45+1.65=3.10)  -----  
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(4.30)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.24(0.96), 9x1eØ8c/0.3(2.62)
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PORTIC NUM.: 12 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.088 cm. (L/5707)
 C.M.SUP:    24.5    60.3 ------- -------    60.3   200.9   340.8     201(0.29)                                   364(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.40)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.40)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.38), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  2 (*P11-P41*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.351 cm. (L/425)
 C.M.SUP:   340.8   200.9 ------- ------- -------   200.9   455.9     578(0.27)                                   641(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   342.7   455.8   325.9    60.3 -------                201(1.99)  457(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.00+2.30=4.30), 2Ø20(<<1.10+2.00=3.10)  -----  3Ø20(2.40>>), 1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P41-P71*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.384 cm. (L/419)
 C.M.SUP:   455.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   290.5     655(0.27)                                   540(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   323.4   456.8   350.1   200.9 -------                201(1.99)  457(4.90)  201(8.32)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.20>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 17x1eØ8c/0.14(2.38), 17x1eØ8c/0.3(4.99), 14x1eØ8c/0.15(2.10)
 

TRAM Nº  4 (*P71-P90*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.013 cm. (L/39720)
 C.M.SUP:   290.5   200.9    60.3    60.3    60.3   200.9   275.4     282(0.04)                                   267(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9 ------- -------               60.3(0.94)  201(3.62) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.20+1.75=3.95), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  2Ø20(1.70>>), 2Ø20(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P90-B29*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 1.864 cm. (L/483)
 C.M.SUP:   275.4   200.9 ------- ------- -------    60.3   218.8     520(0.27)                                   408(8.87)
 C.M.INF: -------    60.3   286.3   409.7   335.3   200.9 -------                201(1.78)  413(4.66)  201(7.68)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.70+2.20=3.90), 2Ø20(<<1.05+1.80=2.85)  -----  2Ø16(2.10+0.25P=2.35),
2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(9.30+0.25P=9.55), 2Ø16(5.40)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.15(1.95), 16x1eØ8c/0.3(4.87), 11x1eØ8c/0.16(1.76)
 

PORTIC NUM.: 13 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12-P12*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.131 cm. (L/3806)
 C.M.SUP:    40.2    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.41)                                   272(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.68) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.15)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.42), 4x1eØ8c/0.29(1.16)
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TRAM Nº  2 (*P12-P26*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.114 cm. (L/4404)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     225(0.27)                                   202(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.29(0.87), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  3 (*P26-P42*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4085)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     213(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P42-P56*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4163)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     202(0.27)                                   212(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.45+1.45=2.90)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  5 (*P56-P72*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.130 cm. (L/3841)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     221(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.97)  201(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.40=2.80), 2Ø12(<<1.05+1.10=2.15)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P72-P91*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.093 cm. (L/5404)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.08)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.93) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P91-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.125 cm. (L/4015)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(0.98)                                   219(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.95) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B28*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.052 cm. (L/7698)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------    60.3     9.1     250(0.27)                                   201(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9   200.9 -------               60.3(0.80)  201(3.19)  201(3.82)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.45+1.55=3.00)  -----  3Ø12(1.00+0.25P=1.25)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(4.30)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.25(1.00), 9x1eØ8c/0.3(2.58)
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PORTIC NUM.: 14 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12-P13*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.088 cm. (L/5703)
 C.M.SUP:    25.0    60.3 ------- -------    60.3   200.9   340.5     201(0.29)                                   363(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.40)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.40)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.38), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  2 (*P13-P43*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.351 cm. (L/425)
 C.M.SUP:   340.5   200.9 ------- ------- -------   200.9   455.9     578(0.27)                                   641(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   342.7   455.9   325.9    60.3 -------                201(1.99)  457(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.00+2.30=4.30), 2Ø20(<<1.10+2.00=3.10)  -----  3Ø20(2.40>>), 1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P43-P73*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.384 cm. (L/420)
 C.M.SUP:   455.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   290.7     656(0.27)                                   540(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   323.4   456.8   350.1   200.9 -------                201(1.99)  457(4.90)  201(8.32)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.20>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 17x1eØ8c/0.14(2.38), 17x1eØ8c/0.3(4.99), 14x1eØ8c/0.15(2.10)
 

TRAM Nº  4 (*P73-P92*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.013 cm. (L/38872)
 C.M.SUP:   290.7   200.9    60.3    60.3    60.3   200.9   274.2     283(0.04)                                   266(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9 ------- -------               60.3(0.94)  201(3.62) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.20+1.75=3.95), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  2Ø20(1.70>>), 2Ø20(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P92-B27*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 1.880 cm. (L/479)
 C.M.SUP:   274.2   200.9 ------- ------- -------    60.3   222.6     517(0.27)                                   415(8.87)
 C.M.INF: -------    60.3   289.7   412.4   335.9   200.9 -------                201(1.78)  415(4.66)  201(7.68)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.70+2.20=3.90), 2Ø20(<<1.05+1.80=2.85)  -----  2Ø16(2.10+0.25P=2.35),
2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(9.30+0.25P=9.55), 2Ø16(5.40)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.15(1.95), 16x1eØ8c/0.3(4.87), 11x1eØ8c/0.16(1.76)
 

PORTIC NUM.: 15 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B12-P14*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.131 cm. (L/3804)
 C.M.SUP:    40.7    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.41)                                   271(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.68) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.15)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.3(3.71), 3x1eØ8c/0.29(0.87)
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TRAM Nº  2 (*P14-P27*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.114 cm. (L/4399)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     225(0.27)                                   202(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.29(0.87), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  3 (*P27-P44*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4086)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     213(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P44-P57*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4163)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     202(0.27)                                   212(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.45+1.45=2.90)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  5 (*P57-P74*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.130 cm. (L/3838)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     221(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.97)  201(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.40=2.80), 2Ø12(<<1.05+1.10=2.15)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P74-P93*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.092 cm. (L/5431)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.08)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.93) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P93-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.128 cm. (L/3904)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.01)                                   210(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.64)  201(3.98) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10-B26*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.054 cm. (L/7437)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------    60.3    21.5     223(0.27)                                   201(3.85)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9   200.9 -------               60.3(0.74)  201(3.19)  201(3.71)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.50=2.90), 2Ø12(<<1.05+1.15=2.20)  -----  3Ø12(1.00+0.25P=1.25)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(3.45)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.28(1.12), 9x1eØ8c/0.3(2.46)
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PORTIC NUM.: 16 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B13-P15*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.088 cm. (L/5689)
 C.M.SUP:    25.6    60.3 ------- -------    60.3   200.9   339.9     201(0.29)                                   362(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.40)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  2Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.10>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.40)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.38), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  2 (*P15-P45*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.348 cm. (L/426)
 C.M.SUP:   339.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   455.6     578(0.27)                                   640(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   342.3   455.4   325.7    60.3 -------                201(1.99)  457(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.00+2.30=4.30), 2Ø20(<<1.10+2.00=3.10)  -----  3Ø20(2.40>>), 1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P45-P75*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.383 cm. (L/420)
 C.M.SUP:   455.6   200.9 ------- ------- -------   200.9   289.8     656(0.27)                                   539(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   323.1   456.6   350.2   200.9 -------                201(1.99)  457(4.90)  201(8.32)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.20>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 17x1eØ8c/0.14(2.38), 17x1eØ8c/0.3(4.99), 14x1eØ8c/0.15(2.10)
 

TRAM Nº  4 (*P75-P94*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.010 cm. (L/47750)
 C.M.SUP:   289.8   200.9    60.3    60.3    60.3   200.9   278.9     282(0.04)                                   270(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9 ------- -------               60.3(0.94)  201(3.59) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.20+1.75=3.95), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  2Ø20(1.70>>), 2Ø20(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P94-B25*)  (L= 9.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 1.985 cm. (L/454)
 C.M.SUP:   278.9   200.9 ------- ------- -------    60.3   233.0     526(0.27)                                   435(8.87)
 C.M.INF: -------    60.3   304.9   429.6   347.5   200.9 -------                201(1.78)  432(4.66)  201(7.65)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.70+2.20=3.90), 2Ø20(<<1.05+1.80=2.85)  -----  3Ø16(2.10+0.25P=2.35),
2Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(9.30+0.25P=9.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(9.30+0.10P=9.40), 1Ø10(9.30+0.10P=9.40)
   ARM.INFERIOR: 3Ø16(9.30+0.25P=9.55), 2Ø16(5.45)
        ESTREPS: 14x1eØ8c/0.15(2.10), 16x1eØ8c/0.3(4.68), 12x1eØ8c/0.15(1.80)
 

PORTIC NUM.: 17 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B13-P16*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.131 cm. (L/3805)
 C.M.SUP:    41.4    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.44)                                   269(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.68) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.70>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.10)
        ESTREPS: 13x1eØ8c/0.3(3.71), 3x1eØ8c/0.29(0.87)
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TRAM Nº  2 (*P16-P28*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.114 cm. (L/4390)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     225(0.27)                                   202(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.70+1.55=3.25)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 3x1eØ8c/0.29(0.87), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  3 (*P28-P46*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.122 cm. (L/4087)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     213(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.94) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.45>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P46-P58*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.120 cm. (L/4163)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     203(0.27)                                   211(4.73)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.45+1.45=2.90)  -----  2Ø12(1.40>>), 2Ø12(1.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.43), 4x1eØ8c/0.26(1.04)
 

TRAM Nº  5 (*P58-P76*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.130 cm. (L/3855)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     221(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.67)  201(3.97) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.40+1.40=2.80), 2Ø12(<<1.05+1.10=2.15)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P76-P95*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.094 cm. (L/5302)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.08)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.96) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P95-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.123 cm. (L/4081)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.64)  201(3.98)  201(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10- M5*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.050 cm. (L/8019)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3    60.3    46.9     201(1.00)                                   201(3.85)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9   200.9 -------               60.3(0.54)  201(3.19)  201(3.42)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.30=2.65)  -----  3Ø12(1.00+0.25P=1.25)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(2.85)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.58)
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PORTIC NUM.: 18 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B13-P17*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.084 cm. (L/5924)
 C.M.SUP:    25.0    60.3 ------- -------    60.3   200.9   347.7     201(0.29)                                   367(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.37)                      
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø20(2.00>>), 1Ø16(1.00>>), 1Ø16(1.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.40)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.38), 5x1eØ8c/0.24(1.20)
 

TRAM Nº  2 (*P17-P47*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.463 cm. (L/406)
 C.M.SUP:   347.7   200.9 ------- ------- -------   200.9   470.4     598(0.27)                                   666(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   356.7   472.5   337.4    60.3 -------                201(1.99)  474(4.93)  201(8.12)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.00+2.30=4.30), 1Ø16(<<1.00+2.00=3.00), 1Ø16(<<1.00+2.00=3.00)  -----  3Ø20(2.40>>),
1Ø20(2.05>>), 1Ø20(2.05>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.45), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.14(2.24), 16x1eØ8c/0.3(4.85), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  3 (*P47-P77*)  (L=10.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 2.486 cm. (L/402)
 C.M.SUP:   470.4   200.9 ------- ------- -------   200.9   314.4     680(0.27)                                   568(9.73)
 C.M.INF: -------    60.3   335.8   473.3   361.7    60.3 -------                201(1.99)  474(4.90)  201(8.29)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.40+2.40=4.80), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05), 1Ø20(<<2.05+2.00=4.05)  -----  2Ø20(2.25>>),
2Ø20(2.00>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(10.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(10.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø20(10.40), 3Ø16(6.00)
        ESTREPS: 20x1eØ8c/0.13(2.60), 15x1eØ8c/0.3(4.49), 17x1eØ8c/0.14(2.38)
 

TRAM Nº  4 (*P77-P96*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.054 cm. (L/9271)
 C.M.SUP:   314.4   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     309(0.04)                                   201(4.96)
 C.M.INF: ------- -------   200.9   200.9   200.9    60.3 -------                           201(3.99)  201(4.10)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<2.25+1.90=4.15), 2Ø20(<<2.00+1.00=3.00)  -----  3Ø12(1.20>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.25)
        ESTREPS: 4x1eØ8c/0.28(1.12), 12x1eØ8c/0.3(3.35)
 

TRAM Nº  5 (*P96-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.111 cm. (L/4490)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.98)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.56)  201(3.98)  201(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.20+1.30=2.50)  -----  3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P10-B24*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.051 cm. (L/7788)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3    60.3    60.3    60.3    33.3     201(1.00)                                   201(3.85)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9   200.9 -------               60.3(0.52)  201(3.19)  201(3.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.30=2.60)  -----  3Ø12(1.00+0.25P=1.25)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(3.10)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.58)
 



Pàgina 49

PORTIC NUM.: 19 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B13-P18*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.135 cm. (L/3702)
 C.M.SUP:    43.6    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.44)                                   264(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.71) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.65>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.10)
        ESTREPS: 16x1eØ8c/0.3(4.58)
 

TRAM Nº  2 (*P18-P29*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.102 cm. (L/4898)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     216(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98)  201(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.65+1.55=3.20)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  3 (*P29-P48*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.114 cm. (L/4372)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.64)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.40=2.80)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P48-P59*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.112 cm. (L/4473)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     201(1.05)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.65)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85)  -----  2Ø16(1.40>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  5 (*P59-P78*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.117 cm. (L/4275)
 C.M.SUP:   200.9   200.9 ------- ------- -------   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.64)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 2Ø16(<<1.40+1.40=2.80)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P78-P97*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.101 cm. (L/4941)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.05)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.63)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
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TRAM Nº  7 (*P97-P10*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.109 cm. (L/4570)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     201(1.04)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.64)  201(3.98)  201(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.40=2.70)  -----  3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.10)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P10- M6*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.048 cm. (L/8390)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3    60.3    60.3    60.3    46.3     201(0.97)                                   201(3.85)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9   200.9 -------               60.3(0.49)  201(3.19)  201(3.42)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.25=2.55)  -----  3Ø12(1.00+0.25P=1.25)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(2.85)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.58)
 

PORTIC NUM.: 20 --- GRUP DE PLANTES: 2

TRAM Nº  1 (*B13-P19*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.140 cm. (L/3573)
 C.M.SUP:    45.3    60.3 ------- -------    60.3   200.9   200.9     201(0.46)                                   262(4.73)
 C.M.INF: -------   200.9   200.9   200.9   200.9 ------- -------                201(0.98)  201(3.74) 60.3(4.03)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  3Ø16(1.65>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(0.25P+5.30=5.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(0.10P+5.30=5.40), 1Ø10(0.10P+5.30=5.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55), 1Ø12(4.05)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.42), 4x1eØ8c/0.29(1.16)
 

TRAM Nº  2 (*P19-P30*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.090 cm. (L/5542)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     209(0.27)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.74)  201(3.98) 60.3(4.01)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.65+1.50=3.15)  -----  3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.35)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.35)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  3 (*P30-P49*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.106 cm. (L/4728)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.01)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.58)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.35=2.65)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  4 (*P49-P60*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.103 cm. (L/4855)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.02)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.62)  201(3.96) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
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TRAM Nº  5 (*P60-P79*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.102 cm. (L/4919)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3   200.9   200.9     201(1.04)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.61)  201(3.97) 60.3(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  6 (*P79-P98*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.108 cm. (L/4638)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     201(1.03)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.60)  201(3.99) 60.3(4.02)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.35=2.70)  -----  3Ø12(1.35>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.00)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  7 (*P98-P11*)  (L= 5.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.107 cm. (L/4678)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 ------- -------   200.9   200.9     201(1.04)                                   201(4.96)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9    60.3 -------               60.3(0.64)  201(3.98)  201(4.00)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.35+1.40=2.75)  -----  3Ø12(1.30>>)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(5.30)
       ARM.PELL: 2Ø10(5.30)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.35), 1Ø12(3.05)
        ESTREPS: 15x1eØ8c/0.3(4.47)
 

TRAM Nº  8 (*P11-B23*)  (L= 4.00)  JÀSSERA DESP. TIPUS R  SECCIÓ B*H = 30 X 55   FLETXA= 0.054 cm. (L/7420)
 C.M.SUP:   200.9   200.9    60.3 -------    60.3    60.3    34.5     201(0.97)                                   201(3.85)
 C.M.INF: -------    60.3   200.9   200.9   200.9   200.9 -------               60.3(0.52)  201(3.19)  201(3.54)           
 
   ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.30=2.60)  -----  3Ø12(1.00+0.25P=1.25)
   ARM.MUNTATGE: 2Ø10(4.30+0.25P=4.55)
       ARM.PELL: 1Ø10(4.30+0.10P=4.40), 1Ø10(4.30+0.10P=4.40)
   ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.30+0.25P=4.55), 1Ø12(3.10)
        ESTREPS: 12x1eØ8c/0.3(3.58)
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

RESULTADOS DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL – Comprobaciones                                

COMPROBACIONES DE LAS ARMADURAS EN VIGAS 

Se realizará la comprobación para la viga que une los pilares 1 y 20, sometida a flexión simple. 

Sección y envolvente de momentos flectores de la viga: 

 

 

 

  

 

 

 

Dimensionamiento de la armadura para el momento máximo positivo (en el centro de la viga): 

• Datos previos: 

�� � 114,85	
� �  

��� � ����� � 301,5 � 20	� �⁄  

��� � ����� � 5001,15 � 435	� �⁄  

� � � �	���� � 0,65 � 0,03 � 0,62	 

 

• Cálculo del momento límite: 

 ! � ��� � "! � � � 20000 � 0,4 � 0,62 � 4960	
�	 
�$%& � 0,375 �  ! � � � 0,375 � 4960 � 0,62 � 1153,2	
� �  

 Dado que   �� ( �$%& , no se necesitará armadura a compresión (se usará la mínima). 

 

• Cálculo de la armadura necesaria: 

 

 � �	 ) � *1 � +1 � 2 � �� ! � �, � 4960 � *1 � +1 � 2 � 114,854960 � 0,62, � 188,84	
� 
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-� �	  ���� �	188,84435 � 434,11	� 

 

Utilizando barras de Ø12: 

 

-Ø/� �	0 � 12�4 � 113,1	� 

 

1º	"3��34 � -�-Ø/� � 434,11113,1 � 3,84 ≅ 	6	Ø78		 
 

La solución obtenida en el programa de cálculo consta de 3Ø12, con un refuerzo en la parte central de 

1Ø16, por lo que, en el centro de la viga (donde se sufre el momento máximo positivo) la armadura total es 

de aproximadamente 5Ø12, siendo prácticamente igual al resultado obtenido en el cálculo a mano. De este 

modo comprobamos que dicho resultado es correcto, ya que además queda más del lado de la seguridad. 

 

Dimensionamiento de la armadura para el momento máximo negativo (en el apoyo izquierdo): 

• Datos previos: 

�� � 284,77	
� �  

��� � ����� � 301,5 � 20	� �⁄  

��� � ����� � 5001,15 � 435	� �⁄  

� � � �	���� � 0,65 � 0,03 � 0,62	 

 

• Cálculo del momento límite: 

 ! � ��� � "! � � � 20000 � 0,4 � 0,62 � 4960	
�	 
�$%& � 0,375 �  ! � � � 0,375 � 4960 � 0,62 � 1153,2	
� �  

 Dado que   �� ( �$%& , no se necesitará armadura a compresión (se usará la mínima). 

 

• Cálculo de la armadura necesaria: 

 

 � �	 ) � *1 � +1 � 2 � �� ! � �, � 4960 � *1 � +1 � 2 � 284,774960 � 0,62, � 482,8	
� 
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-� �	  ���� �	482,8435 � 1109,9	� 

 

Utilizando barras de Ø16: 

 

-Ø/9 �	0 � 16�4 � 201,06	� 

 

1º	"3��34 � -�-Ø/9 � 1109,9201,06 � 5,52 ≅ :	Ø7:		 
 

La solución obtenida en el programa de cálculo consta de 2 refuerzos en los apoyos de 3 Ø16 y  2 Ø16 

respectivamete, junto con la armadura superior del resto de la viga, correspondiente a 3 Ø10. Podemos 

observar que el área de acero de 3 Ø10 se aproximaría a 2 Ø16, con lo cual obtenemos una armadura total 

de 7 Ø16. Este resultado es prácticamente el mismo que se ha obtenido en el cálculo manual, siendo 

además de mayor seguridad, por lo que se considerará correcto. 

 





AMIDAMENTS DE PLAQUES ALLEUGERIDES
OBRA: Proyecto constructivo de un parking en la Data:13/06/12

Grup de Plantes Nombre 1: TECHO 1ª PLANTA

Nombre Plantes Iguals: 1

Placa Alveolar Maher 25+5   (Ample: 120 cm. Cantell: 30 cm. Capa: 5 cm.)

Referència Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total
PAM25+5-A5 2.37    3 7.11

4.70    2 9.40
4.71    2 9.42
4.72    4 18.88
4.73    2 9.46
4.74    3 14.22
4.75    3 14.25
4.76    3 14.28
4.77    2 9.54
4.78    3 14.34
4.79    5 23.95
4.80  492 2361.60
4.81   15 72.15
4.82   12 57.84
4.83   10 48.30
4.84   12 58.08
4.85   93 451.05 3193.87 m.l.

PAM25+5-A5 (Ample:35) 4.70
4.80
4.85

   1
  15
   4

4.70
72.00
19.40

 
 
 96.10 m.l.

PAM25+5-A5 (Ample:47) 2.38    1 2.38   2.38 m.l.
PAM25+5-A5 (Ample:55) 4.70

4.85
   2
   2

9.40
9.70

 
 19.10 m.l.

PAM25+5-A5 (Ample:57) 4.74    1 4.74   4.74 m.l.
PAM25+5-A5 (Ample:65) 4.85    2 9.70   9.70 m.l.
PAM25+5-A5 (Ample:85) 4.70    2 9.40   9.40 m.l.

Total Sostre: 3335.29 m.l.
Total Grup: 3335.29 m.l.

Grup de Plantes Nombre 2: CUBIERTA

Nombre Plantes Iguals: 1

Placa Alveolar Maher 20+5   (Ample: 120 cm. Cantell: 25 cm. Capa: 5 cm.)

Referència Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total
PAM20+5-A1 4.90  620 3038.00 3038.00 m.l.
PAM20+5-A1 (Ample:80) 4.90   38 186.20 186.20 m.l.
PAM20+5-A1 (Ample:90) 4.90    2 9.80   9.80 m.l.

Total Sostre: 3234.00 m.l.
Total Grup: 3234.00 m.l.



AMIDAMENT D'ARMATS DE PLAQUES ALLEUGERIDES
OBRA: Proyecto constructivo de un parking en la Data:13/06/12

 B 500 S , Control Normal 

Grup de Plantes Nombre 1: TECHO 1ª PLANTA

Nombre Plantes Iguals: 1

LONGITUD DIÀMETRE
Ø6

 0.70+0.15p = 0.85   465
 0.75+0.15p = 0.90   90
 0.80+0.15p = 0.95   72
 0.85+0.15p = 1.00   142
 0.90+0.15p = 1.05   56

1.30   64
 1.15+0.15p = 1.30    2
 >>>>> Total  1.30 >>66

1.60    2
2.30   30
2.50   4072
2.55   236
2.80   520
3.00    2
3.05   72
3.10   64

Total m.l. 13565.25 13565.25
Tot. kg+10% 3311.93 3311.93

Grup de Plantes Nombre 2: CUBIERTA

Nombre Plantes Iguals: 1

LONGITUD DIÀMETRE
Ø6 Ø8

 0.90+0.15p = 1.05   258   --
 1.25+0.15p = 1.40    1   --

1.90   --    1
2.50   1548   194
2.65   --   1164
2.80   388   --
3.05    1   --

Total m.l. 8803.25 5231.75 3571.50
Tot. kg+10% 2827.50 1277.32 1550.18

TOTALS OBRA DIÀMETRE
Ø6 Ø8

Total m.l. 22368.50 18797.00 3571.50
Tot. kg+10% 6139.43 4589.25 1550.18



ARMATS DE LLOSES
Nom de l'Obra: Proyecto constructivo de un parking Data:13/06/12

 GR.PL. No  1  TECHO 1ª PLANTA

 PL. Igual  1

MALLA 1: LLOSA MASSISSA
————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS LONGITUDINALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 20

ALINEACIÓ 109: (y= 26.50) INFERIOR 14+ (x= 91.52)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 110: (y= 26.75) INFERIOR 14+ (x= 91.52)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 111: (y= 27.00) INFERIOR 14+ (x= 91.52)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 112: (y= 27.25) INFERIOR 14+ (x= 91.52)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS TRANSVERSALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 20

ALINEACIÓ 441: (x= 91.82) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 442: (x= 92.02) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 443: (x= 92.23) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 444: (x= 92.44) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 445: (x= 92.65) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 446: (x= 92.86) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 447: (x= 93.07) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 448: (x= 93.28) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 449: (x= 93.49) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 450: (x= 93.70) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 451: (x= 93.91) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 452: (x= 94.12) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 27.68) +14  1Ø10  a 15



MALLA 2: LLOSA MASSISSA
————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS LONGITUDINALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 20

ALINEACIÓ 116: (y= 28.25) INFERIOR     (x= 91.65)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 117: (y= 28.50) INFERIOR     (x= 91.65)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 118: (y= 28.75) INFERIOR     (x= 91.65)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 119: (y= 29.00) INFERIOR     (x= 91.65)-(x= 94.46) +14  1Ø10  a 15

————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS TRANSVERSALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 20

ALINEACIÓ 445: (x= 91.99) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 446: (x= 92.20) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 447: (x= 92.41) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 448: (x= 92.62) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 449: (x= 92.82) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 450: (x= 93.03) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 451: (x= 93.24) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 452: (x= 93.45) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 453: (x= 93.66) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 454: (x= 93.87) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 455: (x= 94.08) INFERIOR 14+ (y= 27.77)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15



MALLA 3: LLOSA MASSISSA
————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS LONGITUDINALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 20

ALINEACIÓ 109: (y= 26.50) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.80)      1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 110: (y= 26.75) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.80)      1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 111: (y= 27.00) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.80)      1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 112: (y= 27.25) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.80)      1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 113: (y= 27.50) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.80)      1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 114: (y= 27.75) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.80)      1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 115: (y= 28.00) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.80)      1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 116: (y= 28.25) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.78) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 117: (y= 28.50) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.78) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 118: (y= 28.75) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.78) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 119: (y= 29.00) INFERIOR 14+ (x= 90.65)-(x= 91.78) +14  1Ø10  a 15

————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS TRANSVERSALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 20

ALINEACIÓ 366: (x= 91.00) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 367: (x= 91.25) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15

ALINEACIÓ 368: (x= 91.50) INFERIOR 14+ (y= 26.10)-(y= 29.31) +14  1Ø10  a 15



MALLA 4: LLOSA MASSISSA
————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS LONGITUDINALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 30

ALINEACIÓ  6: (y= 40.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.18)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.87)-(x= 20.17)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 19.82)-(x= 24.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.02)-(x= 29.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 30.02)-(x= 34.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 35.02)-(x= 39.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 40.02)-(x= 44.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 45.02)-(x= 49.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 50.02)-(x= 54.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 55.02)-(x= 59.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 60.02)-(x= 64.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 65.02)-(x= 69.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 70.02)-(x= 74.98)      1Ø8   a 15
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 18.46)-(x= 21.56)      1Ø10  a 15
                                      (x= 23.33)-(x= 26.70)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 31.74)      1Ø10  a 15
                                      (x= 33.20)-(x= 36.76)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 41.76)      1Ø10  a 15
                                      (x= 43.18)-(x= 46.78)      1Ø10  a 15
                                      (x= 48.15)-(x= 51.77)      1Ø10  a 15
                                      (x= 53.14)-(x= 56.76)      1Ø10  a 15
                                      (x= 58.13)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 66.73)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 68.06)-(x= 72.86)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 71.99)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ  7: (y= 40.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ  8: (y= 40.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ  9: (y= 41.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 10: (y= 41.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 11: (y= 41.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 12: (y= 41.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 13: (y= 42.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 14: (y= 42.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 15: (y= 42.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 16: (y= 42.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 17: (y= 43.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 18: (y= 43.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 19: (y= 43.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 20: (y= 43.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 21: (y= 44.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 22: (y= 44.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 23: (y= 44.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 24: (y= 44.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 25: (y= 45.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 26: (y= 45.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 27: (y= 45.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 28: (y= 45.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 29: (y= 46.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 30: (y= 46.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 31: (y= 46.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 32: (y= 46.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 33: (y= 47.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 34: (y= 47.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 35: (y= 47.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 36: (y= 47.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 37: (y= 48.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 38: (y= 48.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 39: (y= 48.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 40: (y= 48.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10



ALINEACIÓ 41: (y= 49.00) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 42: (y= 49.25) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 43: (y= 49.50) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.40)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.56)-(x= 25.28)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.07)-(x= 35.13)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 34.83)-(x= 45.12)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 44.82)-(x= 55.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 54.81)-(x= 65.10)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 64.80)-(x= 75.34)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15

                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 17.08)-(x= 22.90)      1Ø8   a 15
                                      (x= 22.33)-(x= 28.15)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 37.89)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 47.88)      1Ø10  a 15
                                      (x= 47.05)-(x= 52.87)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 52.05)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 73.11)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 72.24)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

ALINEACIÓ 44: (y= 49.75) INFERIOR     (x=  9.86)-(x= 15.18)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 14.87)-(x= 20.17)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 19.82)-(x= 24.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 25.02)-(x= 29.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 30.02)-(x= 34.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 35.02)-(x= 39.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 40.02)-(x= 44.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 45.02)-(x= 49.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 50.02)-(x= 54.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 55.02)-(x= 59.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 60.02)-(x= 64.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 65.02)-(x= 69.98)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 70.02)-(x= 74.98)      1Ø8   a 15
                                      (x= 75.02)-(x= 80.19)      1Ø8   a 15



                         SUPERIOR     (x=  9.65)-(x= 17.90)      1Ø12  a 15
                                      (x= 18.46)-(x= 21.56)      1Ø10  a 15
                                      (x= 23.33)-(x= 26.70)      1Ø10  a 15
                                      (x= 28.21)-(x= 31.74)      1Ø10  a 15
                                      (x= 33.20)-(x= 36.76)      1Ø10  a 15
                                      (x= 38.18)-(x= 41.76)      1Ø10  a 15
                                      (x= 43.18)-(x= 46.78)      1Ø10  a 15
                                      (x= 48.15)-(x= 51.77)      1Ø10  a 15
                                      (x= 53.14)-(x= 56.76)      1Ø10  a 15
                                      (x= 58.13)-(x= 61.74)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 63.13)-(x= 66.73)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 68.06)-(x= 72.86)      1Ø10  a 12.5
                                      (x= 71.99)-(x= 80.23)      1Ø16  a 10

————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————
ALINEACIONS TRANSVERSALS
Armadura Base Inferior: No es col.loca
Armadura Base Superior: No es col.loca
CANTELL: 30

ALINEACIÓ 44: (x= 10.25) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 45.40)      1Ø16  a 15
                                      (y= 44.78)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 42.20)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 47.80)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 45: (x= 10.50) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 46: (x= 10.75) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 47: (x= 11.00) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 48: (x= 11.25) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 49: (x= 11.50) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 50: (x= 11.75) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 51: (x= 12.00) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 52: (x= 12.25) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 53: (x= 12.50) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 54: (x= 12.75) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 55: (x= 13.00) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 56: (x= 13.25) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 57: (x= 13.50) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 58: (x= 13.75) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 59: (x= 14.00) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 60: (x= 14.25) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 61: (x= 14.50) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 62: (x= 14.75) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 63: (x= 14.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 64: (x= 15.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 65: (x= 15.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 66: (x= 15.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 67: (x= 15.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 68: (x= 16.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 69: (x= 16.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 70: (x= 16.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 71: (x= 16.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 72: (x= 17.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 73: (x= 17.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 74: (x= 17.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 75: (x= 17.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 76: (x= 18.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 77: (x= 18.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 78: (x= 18.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 79: (x= 18.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 80: (x= 19.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 81: (x= 19.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 82: (x= 19.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 83: (x= 19.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 84: (x= 20.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 85: (x= 20.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 86: (x= 20.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 87: (x= 20.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 88: (x= 21.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 89: (x= 21.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 90: (x= 21.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 91: (x= 21.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 92: (x= 22.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 93: (x= 22.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 94: (x= 22.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 95: (x= 22.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 96: (x= 23.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 97: (x= 23.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 98: (x= 23.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 99: (x= 23.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                         SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                      (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 100: (x= 24.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 101: (x= 24.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 102: (x= 24.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 103: (x= 24.99) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 104: (x= 25.24) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 105: (x= 25.49) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 106: (x= 25.74) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 107: (x= 25.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 108: (x= 26.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 109: (x= 26.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 110: (x= 26.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 111: (x= 26.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 112: (x= 27.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 113: (x= 27.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 114: (x= 27.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 115: (x= 27.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 116: (x= 28.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 117: (x= 28.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 118: (x= 28.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 119: (x= 28.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 120: (x= 29.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 121: (x= 29.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 122: (x= 29.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 123: (x= 29.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 124: (x= 30.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 125: (x= 30.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 126: (x= 30.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 127: (x= 30.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 128: (x= 31.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 129: (x= 31.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 130: (x= 31.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 131: (x= 31.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 132: (x= 32.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 133: (x= 32.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 134: (x= 32.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 135: (x= 32.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 136: (x= 33.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 137: (x= 33.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 138: (x= 33.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 139: (x= 33.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 140: (x= 34.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 141: (x= 34.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 142: (x= 34.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 143: (x= 34.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 144: (x= 35.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 145: (x= 35.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 146: (x= 35.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 147: (x= 35.98) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 148: (x= 36.23) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 149: (x= 36.48) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 150: (x= 36.73) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 151: (x= 36.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 152: (x= 37.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 153: (x= 37.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 154: (x= 37.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 155: (x= 37.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 156: (x= 38.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 157: (x= 38.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 158: (x= 38.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 159: (x= 38.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 160: (x= 39.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 161: (x= 39.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 162: (x= 39.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 163: (x= 39.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 164: (x= 40.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 165: (x= 40.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 166: (x= 40.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 167: (x= 40.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 168: (x= 41.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 169: (x= 41.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 170: (x= 41.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 171: (x= 41.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 172: (x= 42.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 173: (x= 42.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 174: (x= 42.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 175: (x= 42.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 176: (x= 43.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 177: (x= 43.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 178: (x= 43.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 179: (x= 43.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 180: (x= 44.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 181: (x= 44.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 182: (x= 44.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 183: (x= 44.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 184: (x= 45.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 185: (x= 45.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 186: (x= 45.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 187: (x= 45.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 188: (x= 46.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 189: (x= 46.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 190: (x= 46.72) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 191: (x= 46.97) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 192: (x= 47.22) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 193: (x= 47.47) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 194: (x= 47.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 195: (x= 47.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 196: (x= 48.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 197: (x= 48.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 198: (x= 48.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 199: (x= 48.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 200: (x= 49.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 201: (x= 49.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 202: (x= 49.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 203: (x= 49.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 204: (x= 50.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 205: (x= 50.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 206: (x= 50.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 207: (x= 50.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 208: (x= 51.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 209: (x= 51.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 210: (x= 51.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 211: (x= 51.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 212: (x= 52.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 213: (x= 52.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 214: (x= 52.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 215: (x= 52.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 216: (x= 53.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 217: (x= 53.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 218: (x= 53.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 219: (x= 53.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 220: (x= 54.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 221: (x= 54.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 222: (x= 54.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 223: (x= 54.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 224: (x= 55.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 225: (x= 55.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 226: (x= 55.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 227: (x= 55.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 228: (x= 56.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 229: (x= 56.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 230: (x= 56.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 231: (x= 56.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 232: (x= 57.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 233: (x= 57.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 234: (x= 57.71) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 235: (x= 57.96) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 236: (x= 58.21) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 237: (x= 58.46) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 238: (x= 58.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 239: (x= 58.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 240: (x= 59.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 241: (x= 59.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 242: (x= 59.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 243: (x= 59.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 244: (x= 60.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 245: (x= 60.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 246: (x= 60.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 247: (x= 60.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 248: (x= 61.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 249: (x= 61.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 250: (x= 61.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 251: (x= 61.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 252: (x= 62.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 253: (x= 62.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 254: (x= 62.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 255: (x= 62.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 256: (x= 63.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 257: (x= 63.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 258: (x= 63.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 259: (x= 63.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 260: (x= 64.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 261: (x= 64.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 262: (x= 64.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 263: (x= 64.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR     (y= 39.72)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.28)      1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 264: (x= 65.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 265: (x= 65.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 266: (x= 65.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 267: (x= 65.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 268: (x= 66.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 269: (x= 66.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 270: (x= 66.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 271: (x= 66.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 272: (x= 67.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 273: (x= 67.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 274: (x= 67.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 275: (x= 67.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 276: (x= 68.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 277: (x= 68.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 278: (x= 68.70) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 279: (x= 68.95) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 280: (x= 69.20) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 281: (x= 69.45) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 282: (x= 69.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 283: (x= 69.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.73)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.27) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 284: (x= 70.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 285: (x= 70.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 286: (x= 70.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 287: (x= 70.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 288: (x= 71.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 289: (x= 71.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 290: (x= 71.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 291: (x= 71.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 292: (x= 72.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 293: (x= 72.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 294: (x= 72.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 295: (x= 72.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 296: (x= 73.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 297: (x= 73.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 298: (x= 73.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 299: (x= 73.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 300: (x= 74.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 301: (x= 74.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 302: (x= 74.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 303: (x= 74.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.73)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.27) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 304: (x= 75.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 305: (x= 75.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 306: (x= 75.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 307: (x= 75.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 308: (x= 76.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5



ALINEACIÓ 309: (x= 76.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 310: (x= 76.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 311: (x= 76.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 312: (x= 77.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 313: (x= 77.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 314: (x= 77.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 315: (x= 77.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 316: (x= 78.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 317: (x= 78.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 318: (x= 78.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 319: (x= 78.94) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 320: (x= 79.19) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 321: (x= 79.44) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5

ALINEACIÓ 322: (x= 79.69) INFERIOR     (y= 39.84)-(y= 50.15)      1Ø16  a 15

                          SUPERIOR 24+ (y= 39.77)-(y= 43.16)      1Ø16  a 12.5
                                       (y= 46.84)-(y= 50.23) +24  1Ø16  a 12.5
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1.1.- DESCRIPCIÓ

Referències GEOMETRIA ARMAT
P99, P100, P80,
P61, P50, P31,
P20, P1, P2,
P21, P32, P51,
P62, P81, P101,
P4, P22, P34,
P52, P64, P83,
P6, P23, P36,
P53, P66, P85,
P102, P8, P24,
P38, P54, P68,
P87, P103, P10,
P25, P40, P55,
P70, P89, P104,
P12, P26, P42,
P56, P72, P91,
P105, P14, P27,
P44, P57, P74,
P93, P106, P16,
P28, P46, P58,
P76, P95, P107,
P108, P96, P18,
P19, P29, P30,
P48, P49, P59,
P60, P109,
P110, P130,
P78, P79

Sabata quadrada
Ample: 200.0 cm
Gruix: 40.0 cm

X: 9Ø16 c/ 26
Y: 9Ø16 c/ 26

P82, P33, P3,
P84, P35, P5,
P86, P37, P7,
P88, P39, P9,
P90, P41, P11,
P92, P43, P13,
P94, P45, P15,
P17, P77, P47,
P63, P65, P67,
P69, P71, P73,
P75

Sabata quadrada
Ample: 260.0 cm
Gruix: 50.0 cm

X: 22Ø12 c/ 12
Y: 22Ø12 c/ 12

P127, P128,
P129, P131,
P132, P133

Sabata quadrada
Ample: 230.0 cm
Gruix: 50.0 cm

X: 20Ø12 c/ 12
Y: 20Ø12 c/ 12

P111 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 55.0 cm
Ample inicial Y: 30.0 cm
Ample final X: 55.0 cm
Ample final Y: 55.0 cm
Ample sabata X: 110.0 cm
Ample sabata Y: 85.0 cm
Gruix: 50.0 cm

X: 8Ø12 c/ 11
Y: 6Ø16 c/ 20

P112 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 85.0 cm
Ample inicial Y: 30.0 cm
Ample final X: 85.0 cm
Ample final Y: 55.0 cm
Ample sabata X: 170.0 cm
Ample sabata Y: 85.0 cm
Gruix: 50.0 cm

X: 8Ø12 c/ 11
Y: 9Ø16 c/ 21
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Referències GEOMETRIA ARMAT
P113 Sabata rectangular excèntrica

Ample inicial X: 70.0 cm
Ample inicial Y: 30.0 cm
Ample final X: 70.0 cm
Ample final Y: 55.0 cm
Ample sabata X: 140.0 cm
Ample sabata Y: 85.0 cm
Gruix: 50.0 cm

X: 8Ø12 c/ 11
Y: 8Ø16 c/ 20

(P123-P124-P125-P126) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 825.0 cm
Ample inicial Y: 30.0 cm
Ample final X: 825.0 cm
Ample final Y: 75.0 cm
Ample sabata X: 1650.0 cm
Ample sabata Y: 105.0 cm
Gruix: 140.0 cm

Sup X: 6Ø20 c/ 22
Sup Y: 69Ø20 c/ 24
Inf X: 8Ø25 c/ 14
Inf Y: 69Ø20 c/ 24

(P119-P120-P121-P122) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 805.0 cm
Ample inicial Y: 30.0 cm
Ample final X: 805.0 cm
Ample final Y: 55.0 cm
Ample sabata X: 1610.0 cm
Ample sabata Y: 85.0 cm
Gruix: 125.0 cm

Sup X: 5Ø25 c/ 19
Sup Y: 60Ø20 c/ 27
Inf X: 4Ø20 c/ 24
Inf Y: 60Ø20 c/ 27

(P116-P117-P118) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 560.0 cm
Ample inicial Y: 30.0 cm
Ample final X: 560.0 cm
Ample final Y: 60.0 cm
Ample sabata X: 1120.0 cm
Ample sabata Y: 90.0 cm
Gruix: 115.0 cm

Sup X: 5Ø25 c/ 22
Sup Y: 38Ø20 c/ 30
Inf X: 6Ø16 c/ 17
Inf Y: 38Ø20 c/ 30

(P114-P115) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 315.0 cm
Ample inicial Y: 30.0 cm
Ample final X: 315.0 cm
Ample final Y: 65.0 cm
Ample sabata X: 630.0 cm
Ample sabata Y: 95.0 cm
Gruix: 95.0 cm

Sup X: 4Ø25 c/ 27
Sup Y: 49Ø12 c/ 13
Inf X: 5Ø16 c/ 21
Inf Y: 49Ø12 c/ 13

(P134-P135) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 315.0 cm
Ample inicial Y: 65.0 cm
Ample final X: 315.0 cm
Ample final Y: 30.0 cm
Ample sabata X: 630.0 cm
Ample sabata Y: 95.0 cm
Gruix: 95.0 cm

Sup X: 4Ø25 c/ 27
Sup Y: 49Ø12 c/ 13
Inf X: 5Ø16 c/ 21
Inf Y: 49Ø12 c/ 13

(P136-P137-P138) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 560.0 cm
Ample inicial Y: 60.0 cm
Ample final X: 560.0 cm
Ample final Y: 30.0 cm
Ample sabata X: 1120.0 cm
Ample sabata Y: 90.0 cm
Gruix: 115.0 cm

Sup X: 5Ø25 c/ 22
Sup Y: 38Ø20 c/ 30
Inf X: 6Ø16 c/ 17
Inf Y: 38Ø20 c/ 30

(P139-P140-P141-P142) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 805.0 cm
Ample inicial Y: 55.0 cm
Ample final X: 805.0 cm
Ample final Y: 30.0 cm
Ample sabata X: 1610.0 cm
Ample sabata Y: 85.0 cm
Gruix: 125.0 cm

Sup X: 5Ø25 c/ 19
Sup Y: 60Ø20 c/ 27
Inf X: 4Ø20 c/ 24
Inf Y: 60Ø20 c/ 27
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Referències GEOMETRIA ARMAT
(P143-P144-P145-P146) Sabata rectangular excèntrica

Ample inicial X: 825.0 cm
Ample inicial Y: 75.0 cm
Ample final X: 825.0 cm
Ample final Y: 30.0 cm
Ample sabata X: 1650.0 cm
Ample sabata Y: 105.0 cm
Gruix: 140.0 cm

Sup X: 6Ø20 c/ 22
Sup Y: 69Ø20 c/ 24
Inf X: 8Ø25 c/ 14
Inf Y: 69Ø20 c/ 24

(P148-P149) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 60.0 cm
Ample inicial Y: 15.0 cm
Ample final X: 130.0 cm
Ample final Y: 85.0 cm
Ample sabata X: 190.0 cm
Ample sabata Y: 100.0 cm
Gruix: 50.0 cm

Sup X: 5Ø12 c/ 22
Sup Y: 9Ø12 c/ 23
Inf X: 5Ø16 c/ 26
Inf Y: 9Ø12 c/ 23

(P147-P150) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 60.0 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 85.0 cm
Ample final Y: 15.0 cm
Ample sabata X: 145.0 cm
Ample sabata Y: 55.0 cm
Gruix: 50.0 cm

Sup X: 4Ø12 c/ 20
Sup Y: 7Ø12 c/ 23
Inf X: 4Ø12 c/ 18
Inf Y: 7Ø12 c/ 23

(P152-P151) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 81.2 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 108.8 cm
Ample final Y: 15.0 cm
Ample sabata X: 190.0 cm
Ample sabata Y: 55.0 cm
Gruix: 50.0 cm

Sup X: 4Ø12 c/ 20
Sup Y: 9Ø12 c/ 23
Inf X: 4Ø12 c/ 20
Inf Y: 9Ø12 c/ 23

(P97-P98) Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 310.0 cm
Ample inicial Y: 60.0 cm
Ample final X: 310.0 cm
Ample final Y: 60.0 cm
Ample sabata X: 620.0 cm
Ample sabata Y: 120.0 cm
Gruix: 105.0 cm

Sup X: 8Ø20 c/ 16
Sup Y: 32Ø16 c/ 20
Inf X: 5Ø20 c/ 30
Inf Y: 32Ø16 c/ 20

1.2.- AMIDAMENT

Refèrencies: P99, P100, P80, P61, P50, P31, P20, P1, P2, P21, P32, P51,
 P62, P81, P101, P4, P22, P34, P52, P64, P83, P6, P23, P36, P53, P66,
 P85, P102, P8, P24, P38, P54, P68, P87, P103, P10, P25, P40, P55, P70,
 P89, P104, P12, P26, P42, P56, P72, P91, P105, P14, P27, P44, P57,
 P74, P93, P106, P16, P28, P46, P58, P76, P95, P107, P108, P96, P18,
 P19, P29, P30, P48, P49, P59, P60, P109, P110, P130, P78 i P79

B 500 S, CN TOTAL

Nom d'armat Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
9x2.20
9x3.47

19.80
31.25

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

9x2.20
9x3.47

19.80
31.25

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

39.60
62.50

 
62.50

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

43.56
68.75

 
68.75
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Refèrencies: P82, P33, P3, P84, P35, P5, P86, P37, P7, P88, P39, P9,
 P90, P41, P11, P92, P43, P13, P94, P45, P15, P17, P77, P47, P63, P65,
 P67, P69, P71, P73 i P75

B 500 S, CN TOTAL

Nom d'armat Ø12
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
22x2.50
22x2.22

55.00
48.83

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

22x2.50
22x2.22

55.00
48.83

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

110.00
97.66

 
97.66

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

121.00
107.43

 
107.43

Refèrencies: P127, P128, P129, P131, P132 i P133 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
20x2.20
20x1.95

44.00
39.06

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

20x2.20
20x1.95

44.00
39.06

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

88.00
78.12

 
78.12

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

96.80
85.93

 
85.93

Refèrencia: P111 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
8x1.29
8x1.15

10.32
9.16

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

6x1.05
6x1.66

6.30
9.94

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

10.32
9.16

6.30
9.94

 
19.10

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

11.35
10.08

6.93
10.93

 
21.01

Refèrencia: P112 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
8x1.83
8x1.62

14.64
13.00

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

9x1.05
9x1.66

9.45
14.92

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

14.64
13.00

9.45
14.92

 
27.92

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

16.10
14.30

10.40
16.41

 
30.71

Refèrencia: P113 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
8x1.59
8x1.41

12.72
11.29

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.05
8x1.66

8.40
13.26

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

12.72
11.29

8.40
13.26

 
24.55

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

13.99
12.42

9.24
14.59

 
27.01
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Refèrencia: (P123-P124-P125-P126) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø20 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
8x16.92
8x65.20

135.36
521.59

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

69x1.33
69x3.28

91.77
226.32

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

6x16.86
6x41.58

101.16
249.48

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

69x1.41
69x3.48

97.29
239.93

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

290.22
715.73

135.36
521.59

 
1237.32

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

319.24
787.30

148.90
573.75

 
1361.05

Refèrencia: (P119-P120-P121-P122) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø20 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
4x16.38
4x40.40

65.52
161.58

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

60x1.13
60x2.79

67.80
167.20

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

5x16.74
5x64.51

83.70
322.53

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

60x1.21
60x2.98

72.60
179.04

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

205.92
507.82

83.70
322.53

 
830.35

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

226.51
558.60

92.07
354.79

 
913.39

Refèrencia: (P116-P117-P118) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø16 Ø20 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
6x11.40
6x17.99

68.40
107.96

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

38x1.18
38x2.91

44.84
110.58

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

5x11.84
5x45.62

59.20
228.12

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

38x1.26
38x3.11

47.88
118.08

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

68.40
107.96

92.72
228.66

59.20
228.12

 
564.74

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

75.24
118.76

101.99
251.52

65.12
250.93

 
621.21

Refèrencia: (P114-P115) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
5x6.50

5x10.26
32.50
51.30

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

49x1.14
49x1.01

55.86
49.59

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

4x6.94
4x26.74

27.76
106.97

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

49x1.14
49x1.01

55.86
49.59

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

111.72
99.18

32.50
51.30

27.76
106.97

 
257.45

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

122.89
109.10

35.75
56.43

30.54
117.67

 
283.20
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Refèrencia: (P134-P135) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
5x6.50

5x10.26
32.50
51.30

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

49x1.14
49x1.01

55.86
49.59

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

4x6.94
4x26.74

27.76
106.97

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

49x1.14
49x1.01

55.86
49.59

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

111.72
99.18

32.50
51.30

27.76
106.97

 
257.45

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

122.89
109.10

35.75
56.43

30.54
117.67

 
283.20

Refèrencia: (P136-P137-P138) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø16 Ø20 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
6x11.40
6x17.99

68.40
107.96

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

38x1.18
38x2.91

44.84
110.58

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

5x11.84
5x45.62

59.20
228.12

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

38x1.26
38x3.11

47.88
118.08

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

68.40
107.96

92.72
228.66

59.20
228.12

 
564.74

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

75.24
118.76

101.99
251.52

65.12
250.93

 
621.21

Refèrencia: (P139-P140-P141-P142) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø20 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
4x16.38
4x40.40

65.52
161.58

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

60x1.13
60x2.79

67.80
167.20

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

5x16.74
5x64.51

83.70
322.53

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

60x1.21
60x2.98

72.60
179.04

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

205.92
507.82

83.70
322.53

 
830.35

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

226.51
558.60

92.07
354.79

 
913.39

Refèrencia: (P143-P144-P145-P146) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø20 Ø25
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
8x16.92
8x65.20

135.36
521.59

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

69x1.33
69x3.28

91.77
226.32

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

6x16.86
6x41.58

101.16
249.48

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

69x1.41
69x3.48

97.29
239.93

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

290.22
715.73

135.36
521.59

 
1237.32

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

319.24
787.30

148.90
573.75

 
1361.05
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Refèrencia: (P148-P149) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
5x2.25
5x3.55

11.25
17.76

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

9x1.19
9x1.06

10.71
9.51

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

5x2.09
5x1.86

10.45
9.28

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

9x1.19
9x1.06

10.71
9.51

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

31.87
28.30

11.25
17.76

 
46.06

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

35.06
31.13

12.38
19.54

 
50.67

Refèrencia: (P147-P150) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
4x1.64
4x1.46

6.56
5.82

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

7x0.74
7x0.66

5.18
4.60

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

4x1.64
4x1.46

6.56
5.82

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

7x0.74
7x0.66

5.18
4.60

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

23.48
20.84

 
20.84

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

25.83
22.92

 
22.92

Refèrencia: (P152-P151) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
4x2.09
4x1.86

8.36
7.42

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

9x0.74
9x0.66

6.66
5.91

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

4x2.09
4x1.86

8.36
7.42

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

9x0.74
9x0.66

6.66
5.91

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

30.04
26.66

 
26.66

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

33.04
29.33

 
29.33

Refèrencia: (P97-P98) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø16 Ø20
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (Kg)
5x6.48

5x15.98
32.40
79.90

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

32x1.40
32x2.21

44.80
70.71

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (Kg)

8x6.56
8x16.18

52.48
129.42

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (Kg)

32x1.46
32x2.30

46.72
73.74

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

91.52
144.45

84.88
209.32

 
353.77

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

100.67
158.90

93.37
230.25

 
389.15
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RESUM D'AMIDAMENT (Inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (Kg) FORMIGÓ (m3)

Element Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 TOTAL HA-30 NETEJA

Refèrencies: P99, P100, P80, P61, P50, P31, P20, P1, P2, P21, P32, P51,
 P62, P81, P101, P4, P22, P34, P52, P64, P83, P6, P23, P36, P53, P66,
 P85, P102, P8, P24, P38, P54, P68, P87, P103, P10, P25, P40, P55, P70,
 P89, P104, P12, P26, P42, P56, P72, P91, P105, P14, P27, P44, P57,
 P74, P93, P106, P16, P28, P46, P58, P76, P95, P107, P108, P96, P18,
 P19, P29, P30, P48, P49, P59, P60, P109, P110, P130, P78 i P79

78x68.75 5362.50 78x1.60 78x0.40

Refèrencies: P82, P33, P3, P84, P35, P5, P86, P37, P7, P88, P39, P9,
 P90, P41, P11, P92, P43, P13, P94, P45, P15, P17, P77, P47, P63, P65,
 P67, P69, P71, P73 i P75

31x107.43 3330.33 31x3.38 31x0.68

Refèrencies: P127, P128, P129, P131, P132 i P133 6x85.93 515.58 6x2.65 6x0.53

Refèrencia: P111 10.08 10.93 21.01 0.47 0.09

Refèrencia: P112 14.30 16.41 30.71 0.72 0.14

Refèrencia: P113 12.42 14.59 27.01 0.60 0.12

Refèrencia: (P123-P124-P125-P126) 787.30 573.75 1361.05 24.26 1.73

Refèrencia: (P119-P120-P121-P122) 558.60 354.79 913.39 17.11 1.37

Refèrencia: (P116-P117-P118) 118.76 251.52 250.93 621.21 11.59 1.01

Refèrencia: (P114-P115) 109.10 56.43 117.67 283.20 5.69 0.60

Refèrencia: (P134-P135) 109.10 56.43 117.67 283.20 5.69 0.60

Refèrencia: (P136-P137-P138) 118.76 251.52 250.93 621.21 11.59 1.01

Refèrencia: (P139-P140-P141-P142) 558.60 354.79 913.39 17.11 1.37

Refèrencia: (P143-P144-P145-P146) 787.30 573.75 1361.05 24.26 1.73

Refèrencia: (P148-P149) 31.13 19.54 50.67 0.95 0.19

Refèrencia: (P147-P150) 22.92 22.92 0.40 0.08

Refèrencia: (P152-P151) 29.33 29.33 0.52 0.10

Refèrencia: (P97-P98) 158.90 230.25 389.15 7.81 0.74

TOTALS 4184.29 5933.25 3425.09 2594.28 16136.91 374.20 66.22
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2.- LLISTAT DE SABATES CORREGUDES

2.1.- DESCRIPCIÓ

Referències GEOMETRIA ARMAT
M1 Vol a l'esquerra: 25.0 cm

Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 40.0 cm

Inferior Longitudinal: 5Ø16 c/ 20
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15

M2 Vol a l'esquerra: 25.0 cm
Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 40.0 cm

Inferior Longitudinal: 5Ø16 c/ 20
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15

M3 Vol a l'esquerra: 25.0 cm
Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 40.0 cm

Inferior Longitudinal: 5Ø16 c/ 20
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15

M4 Vol a l'esquerra: 25.0 cm
Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 40.0 cm

Inferior Longitudinal: 5Ø16 c/ 20
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15

M5 Vol a l'esquerra: 25.0 cm
Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 40.0 cm

Inferior Longitudinal: 5Ø16 c/ 20
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15

M7 Vol a l'esquerra: 25.0 cm
Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 30.0 cm

Inferior Longitudinal: 4Ø16 c/ 30
Inferior Transversal: Ø12 c/ 20

M8 Vol a l'esquerra: 25.0 cm
Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 30.0 cm

Inferior Longitudinal: 4Ø16 c/ 30
Inferior Transversal: Ø12 c/ 20

M9 Vol a l'esquerra: 25.0 cm
Vol a la dreta: 25.0 cm
Ample total: 80.0 cm
Cantell de la sabata: 30.0 cm

Inferior Longitudinal: 4Ø16 c/ 30
Inferior Transversal: Ø12 c/ 20

2.2.- AMIDAMENT

Refèrencia: M1 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
669x0.99
669x0.88

662.31
588.01

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

5x100.20
5x158.15

501.00
790.75

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

662.31
588.01

501.00
790.75

 
1378.76

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

728.54
646.81

551.10
869.83

 
1516.64
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Refèrencia: M2 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
263x0.99
263x0.88

260.37
231.16

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

5x39.20
5x61.87

196.00
309.35

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

260.37
231.16

196.00
309.35

 
540.51

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

286.41
254.28

215.60
340.28

 
594.56

Refèrencia: M3 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
262x0.99
262x0.88

259.38
230.28

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

5x39.05
5x61.63

195.25
308.17

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

259.38
230.28

195.25
308.17

 
538.45

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

285.32
253.31

214.78
338.99

 
592.30

Refèrencia: M4 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
68x0.99
68x0.88

67.32
59.77

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

5x10.05
5x15.86

50.25
79.31

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

67.32
59.77

50.25
79.31

 
139.08

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

74.05
65.75

55.28
87.24

 
152.99

Refèrencia: M5 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
467x0.99
467x0.88

462.33
410.46

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

5x69.90
5x110.33

349.50
551.63

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

462.33
410.46

349.50
551.63

 
962.09

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

508.56
451.51

384.45
606.79

 
1058.30

Refèrencia: M7 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
57x0.99
57x0.88

56.43
50.10

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

4x11.05
4x17.44

44.20
69.76

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

56.43
50.10

44.20
69.76

 
119.86

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

62.07
55.11

48.62
76.74

 
131.85
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Refèrencia: M8 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
52x0.99
52x0.88

51.48
45.70

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

4x10.20
4x16.10

40.80
64.40

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

51.48
45.70

40.80
64.40

 
110.10

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

56.63
50.27

44.88
70.84

 
121.11

Refèrencia: M9 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø12 Ø16
Armat inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
57x0.99
57x0.88

56.43
50.10

Armat inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

4x11.05
4x17.44

44.20
69.76

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

56.43
50.10

44.20
69.76

 
119.86

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

62.07
55.11

48.62
76.74

 
131.85

RESUM D'AMIDAMENT (Inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (Kg) FORMIGÓ (m3)

Element Ø12 Ø16 TOTAL HA-30 NETEJA
Refèrencia: M1 646.81 869.83 1516.64 32.10 8.02
Refèrencia: M2 254.28 340.28 594.56 12.58 3.14
Refèrencia: M3 253.31 338.99 592.30 12.53 3.13
Refèrencia: M4 65.75 87.24 152.99 3.25 0.81
Refèrencia: M5 451.51 606.79 1058.30 22.40 5.60
Refèrencia: M7 55.11 76.74 131.85 2.68 0.89
Refèrencia: M8 50.27 70.84 121.11 2.47 0.82
Refèrencia: M9 55.11 76.74 131.85 2.68 0.89
TOTALS 1832.15 2467.45 4299.60 90.67 23.32
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3.- LLISTAT DE BIGUES CENTRADORES

3.1.- DESCRIPCIÓ

Referències Tipus Geometria Armat
P113 - P129 VC.T-1 Ample: 40.0 cm

Cantell: 50.0 cm
Superior: 4 Ø16
Inferior: 3 Ø12
Pell: 1x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

(P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146),
(P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146),
(P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146),
(P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146)

VC.T-9 Ample: 40.0 cm
Cantell: 110.0 cm

Superior: 14 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Pell: 3x2 Ø10
Estreps: 1xØ10 c/ 20

(P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142),
(P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142),
(P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142),
(P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142)

VC.T-8 Ample: 40.0 cm
Cantell: 100.0 cm

Superior: 8 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Pell: 2x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

(P116-P117-P118) - (P136-P137-P138),
(P116-P117-P118) - (P136-P137-P138),
(P116-P117-P118) - (P136-P137-P138)

VC.T-6 Ample: 40.0 cm
Cantell: 85.0 cm

Superior: 7 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Pell: 2x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

(P114-P115) - (P134-P135),
(P114-P115) - (P134-P135)

VC.T-4 Ample: 40.0 cm
Cantell: 70.0 cm

Superior: 6 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Pell: 1x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

(P148-P149) - (P147-P150) VC.T-1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 50.0 cm

Superior: 4 Ø16
Inferior: 3 Ø12
Pell: 1x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

(P147-P150) - (P152-P151) VC.S-1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 50.0 cm

Superior: 4 Ø16
Inferior: 4 Ø16
Pell: 1x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

P112 - P128 VC.T-1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 50.0 cm

Superior: 4 Ø16
Inferior: 3 Ø12
Pell: 1x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

P111 - P127 VC.T-1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 50.0 cm

Superior: 4 Ø16
Inferior: 3 Ø12
Pell: 1x2 Ø10
Estreps: 1xØ8 c/ 30

3.2.- AMIDAMENT

Refèrencia: P113 - P129 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (Kg)
2x5.64
2x3.48

11.28
6.95

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x5.48
3x4.87

16.44
14.60

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

4x5.87
4x9.26

23.48
37.06

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

12x1.61
12x0.64

19.32
7.62

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

19.32
7.62

11.28
6.95

16.44
14.60

23.48
37.06

 
66.23

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

21.25
8.38

12.41
7.65

18.08
16.06

25.83
40.76

 
72.85
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Refèrencies: (P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146),
 (P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146),
 (P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146) i (P123-P124-P125-P126)
- (P143-P144-P145-P146)

B 500 S, CN TOTAL

Nom d'armat Ø10 Ø12 Ø25

Armat biga - Armat de pell Longitud (m)
Pes (Kg)

6x10.70
6x6.60

64.20
39.58

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x10.74
3x9.54

32.22
28.61

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

14x11.34
14x43.70

158.76
611.76

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

44x2.84
44x1.75

124.96
77.04

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

189.16
116.62

32.22
28.61

158.76
611.76

 
756.99

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

208.08
128.28

35.44
31.47

174.64
672.94

 
832.69

Refèrencies: (P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142),
 (P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142),
 (P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142) i (P119-P120-P121-P122)
- (P139-P140-P141-P142)

B 500 S, CN TOTAL

Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø25

Armat biga - Armat de pell Longitud (m)
Pes (Kg)

4x10.70
4x6.60

42.80
26.39

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x10.74
3x9.54

32.22
28.61

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

8x11.52
8x44.39

92.16
355.13

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

31x2.61
31x1.03

80.91
31.93

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

80.91
31.93

42.80
26.39

32.22
28.61

92.16
355.13

 
442.06

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

89.00
35.12

47.08
29.03

35.44
31.47

101.38
390.65

 
486.27

Refèrencies: (P116-P117-P118) - (P136-P137-P138),
 (P116-P117-P118) - (P136-P137-P138) i (P116-P117-P118) -
(P136-P137-P138)

B 500 S, CN TOTAL

Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø25
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (Kg)
4x10.70

4x6.60
42.80
26.39

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x10.74
3x9.54

32.22
28.61

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

7x11.60
7x44.70

81.20
312.89

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

31x2.31
31x0.91

71.61
28.26

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

71.61
28.26

42.80
26.39

32.22
28.61

81.20
312.89

 
396.15

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

78.77
31.09

47.08
29.03

35.44
31.47

89.32
344.18

 
435.77
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Refèrencies: (P114-P115) - (P134-P135) i (P114-P115) - (P134-P135) B 500 S, CN TOTAL

Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø25

Armat biga - Armat de pell Longitud (m)
Pes (Kg)

2x10.70
2x6.60

21.40
13.19

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x10.74
3x9.54

32.22
28.61

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

6x11.59
6x44.66

69.54
267.96

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

30x2.01
30x0.79

60.30
23.79

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

60.30
23.79

21.40
13.19

32.22
28.61

69.54
267.96

 
333.55

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

66.33
26.17

23.54
14.51

35.44
31.47

76.49
294.76

 
366.91

Refèrencia: (P148-P149) - (P147-P150) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (Kg)
2x3.40
2x2.10

6.80
4.19

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x3.44
3x3.05

10.32
9.16

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

4x3.52
4x5.56

14.08
22.22

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

7x1.61
7x0.64

11.27
4.45

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

11.27
4.45

6.80
4.19

10.32
9.16

14.08
22.22

 
40.02

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

12.40
4.90

7.48
4.60

11.35
10.08

15.49
24.44

 
44.02

Refèrencia: (P147-P150) - (P152-P151) B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø16
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (Kg)
2x3.49
2x2.15

6.98
4.30

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

4x3.56
4x5.62

14.24
22.48

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

4x3.59
4x5.67

14.36
22.66

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

8x1.61
8x0.64

12.88
5.08

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

12.88
5.08

6.98
4.30

28.60
45.14

 
54.52

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

14.17
5.59

7.68
4.73

31.46
49.65

 
59.97

Refèrencia: P112 - P128 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (Kg)
2x5.66
2x3.49

11.32
6.98

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x5.63
3x5.00

16.89
15.00

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

4x5.90
4x9.31

23.60
37.25

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

12x1.61
12x0.64

19.32
7.62

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

19.32
7.62

11.32
6.98

16.89
15.00

23.60
37.25

 
66.85

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

21.25
8.38

12.45
7.68

18.58
16.50

25.96
40.98

 
73.54
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Refèrencia: P111 - P127 B 500 S, CN TOTAL
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (Kg)
2x5.35
2x3.30

10.70
6.60

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (Kg)

3x5.30
3x4.71

15.90
14.12

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (Kg)

4x5.69
4x8.98

22.76
35.92

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (Kg)

12x1.61
12x0.64

19.32
7.62

TOTALS Longitud (m)
Pes (Kg)

19.32
7.62

10.70
6.60

15.90
14.12

22.76
35.92

 
64.26

TOTAL AMB PÈRDUES
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

21.25
8.38

11.77
7.26

17.49
15.53

25.04
39.52

 
70.69

RESUM D'AMIDAMENT (Inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (Kg) FORMIGÓ (m3)

Element Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25 TOTAL HA-30 NETEJA

Refèrencia: P113 - P129 8.38 7.65 16.06 40.76 72.85 0.66 0.13

Refèrencies: (P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146),
 (P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146),
 (P123-P124-P125-P126) - (P143-P144-P145-P146) i (P123-P124-P125-P126)
- (P143-P144-P145-P146)

4x128.28 4x31.47 4x672.94 3330.76 4x3.74 4x0.34

Refèrencies: (P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142),
 (P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142),
 (P119-P120-P121-P122) - (P139-P140-P141-P142) i (P119-P120-P121-P122)
- (P139-P140-P141-P142)

4x35.13 4x29.03 4x31.47 4x390.64 1945.08 4x3.56 4x0.36

Refèrencies: (P116-P117-P118) - (P136-P137-P138),
 (P116-P117-P118) - (P136-P137-P138) i (P116-P117-P118) -
(P136-P137-P138)

3x31.09 3x29.03 3x31.47 3x344.18 1307.31 3x2.99 3x0.35

Refèrencies: (P114-P115) - (P134-P135) i (P114-P115) - (P134-P135) 2x26.17 2x14.51 2x31.47 2x294.76 733.82 2x2.44 2x0.35

Refèrencia: (P148-P149) - (P147-P150) 4.89 4.61 10.08 24.44 44.02 0.35 0.07

Refèrencia: (P147-P150) - (P152-P151) 5.59 4.73 49.65 59.97 0.38 0.08

Refèrencia: P112 - P128 8.39 7.68 16.50 40.97 73.54 0.66 0.13

Refèrencia: P111 - P127 8.39 7.26 15.53 39.51 70.69 0.66 0.13

TOTALS 321.77 777.28 467.28 195.33 5876.38 7638.04 45.76 5.08



AMIDAMENTS DE SUPERFÍCIES I VOLUMS

OBRA: Proyecto constructivo de un parking

* Les superfícies es mesuren en projecció horitzontal.
* No es medeixen: Elements de fonamentació, Bigues de trabament i Bigues centradores.
 

Grup de Plantes Nombre 0: Fonamentació

Nombre Plantes Iguals: 1

    Superfície Total: 273.70 m2
    Superfície Total Sostres:   0.00 m2
    Superfície en Planta de Bigues, Cèrcols i murs: 232.00 m2
    Superfície Lateral de Bigues, Cèrcols i murs: 219.60 m2
    Formigó Total en Bigues:   0.00 m3
    Volum Total Sostres:   0.00 m3

Grup de Plantes Nombre 1: TECHO 1ª PLANTA

Nombre Plantes Iguals: 1

    Superfície Total:4888.75 m2
    Superfície Total Sostres:4398.22 m2
        Lloses Massisses: 680.37 m2
        Plaques Alleugerides:3717.85 m2
    Superfície en Planta de Bigues, Cèrcols i murs: 448.83 m2
    Superfície Lateral de Bigues, Cèrcols i murs: 775.84 m2
    Formigó Total en Bigues: 250.12 m3
        Bigues: 250.12 m3
    Volum Total Sostres: 423.21 m3
        Lloses Massisses: 203.86 m3
        Plaques Alleugerides: 219.35 m3

Grup de Plantes Nombre 2: CUBIERTA

Nombre Plantes Iguals: 1

    Superfície Total:3942.81 m2
    Superfície Total Sostres:3626.32 m2
        Plaques Alleugerides:3626.32 m2
    Superfície en Planta de Bigues, Cèrcols i murs: 285.39 m2
    Superfície Lateral de Bigues, Cèrcols i murs: 482.69 m2
    Formigó Total en Bigues: 123.41 m3
        Bigues: 123.41 m3
    Volum Total Sostres: 206.70 m3
        Plaques Alleugerides: 206.70 m3



AMIDAMENTS DE SUPERFÍCIES I VOLUMS

OBRA: Proyecto constructivo de un parking

* Les superfícies es mesuren en projecció horitzontal.
* No es medeixen: Elements de fonamentació, Bigues de trabament i Bigues centradores.
 

RESUM TOTAL OBRA

    Superfície Total:9105.26 m2
    Superfície Total Sostres:8024.54 m2
        Lloses Massisses: 680.37 m2
        Plaques Alleugerides:7344.17 m2
    Superfície en Planta de Bigues, Cèrcols i murs: 966.22 m2
    Superfície Lateral de Bigues, Cèrcols i murs:1478.13 m2
    Formigó Total en Bigues: 373.53 m3
        Bigues: 373.53 m3
    Volum Total Sostres: 629.91 m3
        Lloses Massisses: 203.86 m3
        Plaques Alleugerides: 426.05 m3



QUANTIES D'OBRA
Nom de l'Obra: Proyecto constructivo de un parking Data:13/06/12

Pàgina 1

* Les superfícies es mesuren en projecció horitzontal.
* No es medeixen: Elements de fonamentació, Bigues de trabament i Bigues centradores.
 

Fonamentació - Superfície total: 273.70 m2

Element Superfície (m2)
Bigues 232.00
 Encofrat lateral 219.60

TOTAL 451.60
Index (por m2) 1.650

TECHO 1ª PLANTA - Superfície total: 4888.75 m2

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg)
 Lloses massisses 680.37 203.86 23780
 Plaques alleugerides 3717.85 219.35 3309
Bigues 448.83 250.12 24326
 Encofrat lateral 775.84
Pilars (Sup. Encofrat) 669.70 100.12 10742

TOTAL 6292.59 773.45 62157
Index (por m2) 1.287 0.158 12.71

CUBIERTA - Superfície total: 3942.81 m2

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg)
Sostres 3626.32 206.70 2827
Bigues 285.39 123.41 10764
 Encofrat lateral 482.69
Pilars (Sup. Encofrat) 539.00 81.40 5169

TOTAL 4933.40 411.51 18760
Index (por m2) 1.251 0.104 4.76

TOTAL OBRA - Superfície total: 9105.26 m2

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg)
 Lloses massisses 680.37 203.86 23780
 Plaques alleugerides 7344.17 426.05 6136
Bigues 966.22 373.53 35090
 Encofrat lateral 1478.13
Pilars (Sup. Encofrat) 1208.70 181.52 15911

TOTAL 11677.59 1184.96 80917
Index (por m2) 1.283 0.130 8.89
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ANEJO 7. SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 

1. Red de pluviales. Cálculo de caudales 

2. Red de pluviales. Dimensionamiento 

3. Red de aguas fecales 
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SANEAMIENTO Y DRENAJE 

El objeto del presente anejo consiste en situar y definir todos los elementos de la red de drenaje que 

se ejecutará dentro del ámbito de proyecto así como dimensionar los elementos de desagüe que se 

dispondrán para la correcta evacuación de la escorrentía superficial. 

La red de drenaje se dimensiona para la recogida de aguas pluviales de las cubiertas y la rampa, y la 

evacuación de aguas fecales de forma separativa. 

Se plantea conducir los caudales de agua recogidos a la red de alcantarillado existente en los viales 

adyacentes, de forma separativa, por un lado la recogida superficial de agua pluvial de la cubierta 

principal y secundaria, y de la rampa, y por otro lado el caudal de desagüe de aguas fecales 

procedente de los sanitarios y servicios con los que se ha dotado el parking. Los puntos de conexión,  

serán pozos de registro conectados con el colector de la calle de la Estación. Se utilizarán las 

secciones de tubos, arquetas de registro y rejas que se describen en los planos nº7 (Saneamiento y 

drenaje). Las conexiones a la red existente se realizarán de acuerdo con la normativa del 

ayuntamiento y con la supervisión de sus técnicos. 

 

1. Red de pluviales. Cálculo de caudales 

En el dimensionamiento de la red de aguas pluviales, para determinar los caudales de desagüe, se ha 

utilizado el Método Racional descrito en la instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial”. La 

fórmula para el cálculo de caudal aportado por una superficie en el punto de desagüe es la siguiente: 

� � �� � � � ��/
 

Donde: 

Q:  caudal en el punto de desagüe [m
3
/s] 

C:  coeficiente de escorrentía  

I:  Intensidad de lluvia [mm/h] 

A:  Superficie de captación o cuenca [m
2
] 

K:  Coeficiente de mayoración para tener en cuenta las puntas de precipitación. 

 

1.1. Coeficiente de escorrentía (C) 

El coeficiente de escorrentía es un término que expresa la relación de agua absorbida por el terreno. 

La formulación para el cálculo de este término es compleja, depende de los valores de precipitación 

máxima y de un factor de corrección en función del tipo de terreno por donde circula el caudal de 

precipitación. No obstante, en el presente proyecto, dado que la totalidad de las superficies de 

escorrentía están pavimentadas, se tomará el valor medio aproximado de 0,9 como coeficiente de 

escorrentía.  

1.2. Tiempo de concentración (Tc) 

Se toma como tiempo de concentración el tiempo que tarda en recorrer una gota de agua desde la 

parte más elevada de la superficie de la subcuenca hasta el punto de desagüe. Se ha utilizado la 

formulación de Kirpich referente a estimación de avenidas máximas para cuencas pequeñas: 
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�� � 0,0666 � � �
��,��

�,��
 

Donde: 

Tc: tiempo de concentración [h] 

L:  Longitud de recorrido máxima [km] 

j:  inclinación media en la longitud de recorrido [%] 

 

1.3. Intensidad de lluvia (I) 

La intensidad media de lluvia se determina según la expresión: 

��
�� � ��1���

����.�� !�.��
����.��"�

 

Donde: 

It: Intensidad media horaria asociada a un periodo de retorno Tr (mm/h) 

I1/Id: valor determinado según el mapa de isolineas de la figura 2.2 de la instrucción de 

carreteras 5.2-IC. Para la zona del proyecto se tomará 11. 

Tc:  tiempo de concentración (h) 

Id: intensidad media diaria (mm/h), igual a Pd/24 

Pd: precipitación máxima en 24 horas (mm) 

Tr:  periodo de retorno (años) 

 

Valor I1/Id: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de Pd, precipitación máxima diaria de la zona para diferentes periodos de retorno, se 

determina siguiendo los criterios de la Agencia Catalana del Agua (ACA). 

Según dichas recomendaciones, se establece un periodo de retorno de 10 años, para el que se 

obtiene un valor de precipitación máxima diaria (Pd) de 125,12 mm. 
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1.4. Superficies de captación o Cuencas (A) 

Las superficie total de captación se ha dividido en las siguientes cuencas principales: cubierta 

principal (A1 y A2), cubierta secundaria (As) y rampa (Ar), tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

La cubierta principal se ha diseñado con pendientes a 4 aguas, quedando el total de la superficie 

dividido en 4 subcuencas. Según se muestra en la figura, la distribución queda dividida en dos 

superficies trapezoidales simétricas según el eje longitudinal de 1500 m
2
 cada una con una pendiente 

máxima del 0,5% y dos superficies triangulares simétricas según el transversal de 500 m
2
 cada una 

con una pendiente máxima también del 0,5%.   

La cubierta secundaria, con una superficie de 103m
2
, se ha diseñado a una agua con un 1% de 

inclinación máxima. 

La rampa se ha diseñado con una inclinación constante del 5% y la longitud máxima es de 70m.  

1.5. Tabla de caudales 

Con los datos geométricos de cada una de las subcuencas y los parámetros pluviométricos definidos, 

se procede al cálculo de las variables requeridas para el cálculo por el Método Racional: 

Zona   

Area 

(m2) 

i 

(%) 

Lmáx 

(m) Tc (min) 

Pd 

(mm) 

It10 

(mm/h) C K  Q (l/s)  

Rampa Ar 954 5 70           1,63    125,12 

            

369,88    0,9 1,00079 

             

88,29 

Cubierta secundaria (CS) As 103 1 10           0,68    125,12 

            

529,22    0,9 1,00026 

             

13,63    

Cubierta principal (CP) 
A1 500 0,5 25           1,79    125,12 

            

355,35    0,9 1,00089 

             

44,46    

A2 1500 0,5 25           1,79    125,12 

            

355,35    0,9 1,00089 

           

133,37    

 Caudal TOTAL de desagüe 

           

457,58    

 

Estos caudales serán los utilizados para el dimensionamiento de los elementos de captación y 

transporte de la red de drenaje. 
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2. Red de pluviales. Dimensionamiento 

El planteamiento general de la red de pluviales será conectar con la canalización existente en la calle 

de l’Estació mediante acometida de intercepción. 

Todo el sistema de drenaje se refleja en el plano num 6 del proyecto, donde se define tanto su 

trazado, dimensones, pendientes, y los detalles correspondientes. Se ha estudiado la sección del 

tubo en función de su diámetro y pendiente. 

Para el dimensionamiento de las diferentes secciones se ha utilizado la formulación de Manning: 

� � 1
# � $ � %&�

' � ("� 

Donde: 

Q: caudal circulante (m
3
/s) 

n: coeficiente de rugosidad de Manning (para PVC n=0,010) 

S:  sección que ocupa el caudal circulante (m
2
) 

Rh: radio hidráulico, (sección mojada (m
2
)/perímetro mojado (m)). Para secciones 

circulares    Rh = D/4 (m) 

i: inclinación de la conducción 

 

2.1 Descripción elemental 

El diseño de la red que se plantea está compuesto por canaletas de recogida del agua de escorrentía 

de las cubiertas, un colector general de recogida y bajantes de conexión entre las canales y el 

colector. 

De esta manera, se dimensionará una sección de canaleta para cada cubierta, una única sección de 

bajante y una sección de colector según caudal circulante total. 

Para el cálculo de la sección de las canales de recogida se diferenciarán 3 zonas: las canales de 

recogida para las zonas A1 y A2 de la cubierta principal, y para la cubierta secundaria. 

Independientemente de la sección resultante, las canales se colocarán con una inclinación constante 

del 1,0%. No obstante, para evitar sedimentación, se procurará que la velocidad mínima de 

circulación en dichas canales exceda en todo caso los 0,8 m/s. 

Para el cálculo de la sección de los bajantes se establecerá un diámetro único y en función del caudal 

de desagüe se determinará la distribución y localización según sea necesario. Cada uno de los 

bajantes se conectará al colector general que corresponda. 

El colector se diseñará con una inclinación constante del 1,5% y el diámetro de la sección variará en 

función del tramo, según el caudal de desagüe total. Cada uno de los tramos se enlazará a través de 

pozos de registro, que permitirán giros y cambios de dirección sin interrumpir el cauce circulatorio. 

Además, dichos pozos de registro permitirán el acceso a la red para llevar a cabo tareas de 

mantenimiento o reparación. Precisamente para llevar a cabo las tareas anteriormente mencionadas, 

la separación máxima entre pozos de registro no excederá los 50m. Los pozos se ejecutarán ‘in situ’ y 

las dimensiones serán 50x50 por un metro de profundidad. 
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Para la captación del caudal procedente de la rampa, se colocará un imbornal de captación con reja 

metálica en el punto bajo de la misma, conectado a un colector secundario que desaguará en la red 

principal de colectores.   

En el punto bajo de la red principal de colectores, se colocará un último pozo de registro del que 

saldrá el colector de mayor diámetro con el que se conectará con la red existente mediante la 

acometida de conexión. Entre dicha acometida y el último de los pozos de registro, además, se 

instalará un pozo sifónico, que aparte de evitar posibles retornos, impedirá la transferencia de olores 

de la red de saneamiento existente hacia el interior del aparcamiento. 

Siguiendo los criterios mencionados la disposición resultante queda reflejada en la planta 

correspondiente a los planos nº7.  

2.2 Tabla de secciones 

Siguiendo la formulación descrita en este anejo, se presenta la siguiente tabla de secciones donde se 

refleja el dimensionamiento de cada uno de los elementos de drenaje que intervienen en la 

instalación: 

Zona   Q (m3/s) 

Mannin

g  

Inclinació

n 

D 

teórico 

D 

comercial Vel. (m/s) 

Canal de recogida CP A1 Q(A1) 

        

0,0445    0,009 0,01 

         

0,195                      -                              -     

   - recogida en 2 tramos Q(A1)/2 

        

0,0222    0,009 0,01 

         

0,151    

               

0,16    

                    

1,11    

Canal de recogida CP A2 Q(A2) 

        

0,1334    0,009 0,01 

         

0,295                      -                              -     

   - recogida en 6 tramos Q(A2)/6 

        

0,0222    0,009 0,01 

         

0,151    

               

0,16    

                    

1,11    

Canal de recogida CS Q(As) 

        

0,0136    0,009 0,01 

         

0,125    

             

0,125    

                    

1,11    

Bajante 
Qmax(A1,A2,As) 

        

0,0222    0,009 1 

         

0,064    

             

0,125    

                    

1,81    

Colector 1 
Q(A1) 

        

0,0445    0,009 0,015 

         

0,181    

               

0,20    

                    

1,42    

Colector 2 
Q(A2) 

        

0,1334    0,009 0,015 

         

0,273    

               

0,30    

                    

1,89    

Colector 3 
Q(A1)+Q(A2) 

        

0,1778    0,009 0,015 

         

0,304    

               

0,35    

                    

1,85    

Colector 4 
Q(A1)+Q(A2)+Q(As)+Q(Ar) 

        

0,2797    0,009 0,015 

         

0,361    

               

0,45    

                    

1,76    

Colector principal 
2·(Q(A1)+Q(A2))+Q(As)+Q(

Ar) 

        

0,4576    0,009 0,015 

         

0,434    

               

0,50    

                    

2,33    

Colector captación 

Rampa Q(Ar) 

        

0,0883    0,009 0,015 

         

0,234    

               

0,25    

                    

1,80    

 

3. Red de aguas fecales 

El desguace de fecales se llevará a cabo a través de un tubo de PVC de 200mm hasta la acometida de 

conexión a la red existente. 

Se procurará que la inclinación del colector de desagüe sea de un mínimo del 1,5% 

aproximadamente, garantizando en todo momento que la velocidad de circulación del caudal sea 

superior a 0,8 m/s para evitar así problemas de sedimentación. 
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Habrá tres puntos de captación, una para cada uno de los baños. En los baños de la planta baja se 

dispondrán tapones de registro para solucionar posibles problemas de taponamiento. Además, se 

procurará que la entrega de los bajantes se haga con codos a 45°, para garantizar una entrega suave. 

De la misma forma que en la red de aguas pluviales, interceptando en colector antes de la conexión 

con la acometida de conexión a la red existente, se colocará un pozo sifónico para evitar 

transferencia de olores y posibles retornos. 
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ANEJO 8. INSTALACIONES 

 

1. ELECTRICIDAD 

2. VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMOS 

3. EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS 

4. FONTANERÍA 

5. TELECOMUNICACIONES 

6. GAS 
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INSTALACIONES 

El objeto del presente anejo consiste en especificar los sistemas que componen el conjunto de 

instalaciones necesarias para la correcta ejecución del aparcamiento, cumpliendo con la 

reglamentación vigente. 

Todos los servicios e instalaciones dispuestos en el aparcamiento serán alimentados mediante la 

energía eléctrica de una acometida independiente conectada a la red existente. 

1. ELECTRICIDAD 

En el presente anejo se pretende especificar las partes que componen la instalación de eléctrica del 

aparcamiento. 

Toda la instalación eléctrica estará sometida al estricto cumplimiento del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (REBT) y a sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

1.1. Acometida 

Se realizará la acometida de conexión necesaria para alimentar el aparcamiento según las normas de 

la compañía suministradora en cuanto a localización y dimensiones mínimas reglamentarias. De la 

conexión de dicha acometida a la red general Se encargará la propia compañía suministradora. 

La acometida irá conectada a la caja general de protecciones en el punto que se indica en el plano 8A 

correspondiente a instalación eléctrica. Desde la caja general hasta el contador, la conexión se 

realizará con cuatro líneas de cable de cobre protegido con aislamiento no propagador de incendio. 

1.2. Contador 

La disposición del contador se llevará a cabo según la ICT-BT-12, en la localización especificada en el 

plano 8A del presente proyecto que corresponda a la instalación de electricidad. 

1.3. Grupo electrógeno 

Se ha previsto la instalación de un grupo electrógeno de 50 kVA, para dar suministro de reserva. 

Dicho grupo alimentará los elementos indispensables de la instalación eléctrica en caso de caída del 

suministro normal de la compañía. 

1.4. Cuadro General de Distribución 

Se colocará, además, un cuadro general de distribución al que se conectará la derivación principal, las   

sublíneas de alimentación y el grupo electrógeno. En este cuadro también se prevén las protecciones 

de todas las líneas de luz y potencia del aparcamiento. Las protecciones previstas se dimensionarán 

siguiendo las especificaciones de la compañía suministradora para asegurar y garantizar la protección 

de los cables y de las personas. 

Todos los elementos estarán correctamente señalizados con indicadores para la fácil y rápida 

identificación. Los cables se marcarán con el número del borne a la entrada y la salida del cable. En la 

puerta del armario se colocará un porta-planos para colocar el esquema actualizado del cuadro. 
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1.5. Instalación interior 

La distribución de la instalación interior se llevará a cabo a través de bandeja metálica perforada. En 

los lugares en los que la distribución del cable quede a la vista se colocará subo de pvc rígido. 

Las medidas de la bandeja podrían variar dependiendo de la zona donde sea ubicada, según la 

concentración  de las instalaciones. Se tendrá en cuenta la unificación  de los soportes, que se harán 

con las medidas necesarias para poder ubicar diferentes tipos de instalaciones. 

Las conducciones realizadas con tubo, se determinarán según las recomendaciones de la instrucción        

ICT-BT-21. Todas las derivaciones y conexiones se realizarán dentro de las cajas de derivación 

plásticas. 

Para el cableado se utilizará un esquema de colores propios para cada función, detallado a 

continuación: 

 Fases:   negro, marrón o gris 

 Neutro:   azul 

 Tierra:  bicolor 

 

Para el dimensionamiento de las líneas que parten del cuadro se considerará toda la potencia al final 

de la línea, exceptuando algunos casos en los que la sección resultante resulte exagerada. La caída de 

tensión será como máximo del 3% para la iluminación i del 5% para el resto de usos. 

Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos los circuitos 

derivados dispondrán de conductor de protección de cobre que se conectará al circuito de tierra. Del 

mismo modo, todas las masas y canalizaciones metálicas también se conectarán al circuito de 

protección. 

En los pasillos de circulación las líneas de cableado se dispondrán dentro de las bandejas metálicas y 

del tubo rígido de pvc visto grapado en la pared y el techo. 

1.6. Iluminación 

El criterio para determinar el número de luminarias  y su distribución ha sido conseguir un nivel 

lumínico de 300 Lux en las salas y 75 Lux en las áreas de aparcamientos según se indica en la 

normativa correspondiente.  

Se han previsto las siguientes luminarias: 

- Luminaria fluorescente estanca de superficie marca Philips TCW216 o equivalente con 

lámpara de 2x58W para las zonas de estacionamiento. 

- Luminaria tipo downlight con lámpara TCD-18 de 2x26W para los servicios y salas. 

- Luminaria tipo bañador encastado marca Simes modelo Megabrique o equivalente con 

lámpara TCD de 1x26W para las escaleras. 

Toda la iluminación se gobernará localmente con detectores de movimiento en cada dependencia, o 

con interruptores convenientemente ubicados cerca de las entradas tal y como se muestra en los 

planos. 
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1.7. Iluminación de emergencia 

La iluminación de emergencia se ha previsto para que entre en funcionamiento en caso de que falle 

el suministro de tensión, o éste baje hasta un 70 por ciento de su valor nominal. Deberá tener una 

autonomía mínima de una hora y se dispondrán según los siguientes criterios: 

- Proporcionar una luminancia mínima de 1Lux a nivel de suelo en los recorridos de 

evacuación. 

- Proporcionar una luminancia mínima de 5Lux en los puntos en los que se sitúen los 

equipos de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros eléctricos de 

distribución de las luminarias. 

- Garantizar que la uniformidad de la iluminación será menor del 40% entre las 

luminancias máxima y mínima. 

- Alcanzar los valores anteriormente mencionados considerando un factor de reflexión 

nulo. 

 

1.8. Circuito de tierra 

El circuito de tierra se realizará con piquetas verticales de cobre que tendrán unas dimensiones 

mínimas de 2 m de longitud y 14 mm de grueso. Si por necesidades del circuito se deben colocar más 

de dos piquetas, se deberán conectar entre ellas en paralelo con una separación mínima del doble de 

su longitud. 

La línea de enlace a tierra deberá estar formada por un cable de cobre de 35 mm
2
 que unirá las 

piquetas a cada uno de los puntos, donde se incluirá un seccionador que permita separar el circuito 

de tierra para medir su valor. Las secciones mínimas de las líneas principales de tierra y sus 

derivaciones se deberán haber dimensionado de tal manera que el valor máximo de corriente 

residual no pueda provocar  problemas ni en los cables ni en las conexiones. Por lo general, se 

utilizará secciones de 16 mm
2
 para las líneas principales y secciones de 35 mm

2
  para las líneas de 

enlace. Para las derivaciones de las líneas principales se seguirá las indicaciones de la instrucción   

ICT-BT-19. 

Los cables del circuito de tierra serán lo más cortos posible, no estarán sometidos a esfuerzos 

mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. Las conexiones de los 

cables con las partes mecánicas, se realizarán asegurando las superficies de contacto mediante 

tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. 

En cualquier caso, para la realización de este circuito, se  seguirán las indicaciones establecidas en la 

instrucción ICT-BT-24. 

Los cálculos correspondientes se realizarán según los valores que se marcan en las tablas de la 

instrucción ICT-BT-18. Al no considerarse un edificio con emplazamiento húmedo, la tensión de 

contacto máxima permitida por el REBT será de 50V. 

Una vez finalizado completamente el circuito de tierra, se medirá el valor total de caída de tensión. Si 

el valor resultante es muy elevado, se añadirá la cantidad de piquetas que sea necesaria  para 

reducirlo hasta situar dicho valor en un rango aceptable.  
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2. VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMOS 

En el presente anejo se pretende especificar las partes que componen la instalación de ventilación y 

extracción de humos del aparcamiento. 

Para la zona de aparcamiento, se ha diseñado un sistema de ventilación mecánica común en las dos 

plantas utilizando ventiladores de impulsión y extracción que garanticen la correcta circulación del 

aire a través de una red de conductos de rectangulares. En el plano 8A correspondiente al sistema de 

ventilación se pueden consultar los detalles de dicha red de conductos. 

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), se debe disponer del sistema de ventilación asociado 

a la detección de CO. Por tanto, la ventilación entrará en funcionamiento cuando se detecte una 

concentración de CO 100 p.p.m. 

Las cajas de ventilación estarán formadas por ventiladores axiales con  hélice en ángulo variable y 

con aislamiento ignífugo. El ventilador de extracción dispondrá de un motor con la capacidad para 

trabajar a 400°C durante 9 horas en continuo o en caso de emergencia. En caso de incendio, el 

ventilador de impulsión quedará parado, permaneciendo el de extracción activo. 

Los ventiladores se anclarán al forjado de la cubierta secundaria de la estructura, respetando en todo 

momento la altura libre suficiente. Se situarán a una altura suficiente y se les dispondrá de 

amortiguadores de vibración, con el fin de no ocasionar ningún tipo de molestia a los ocupantes o 

vecinos próximos. 

Conectados a la detección automática de incendio, se encontrarán los ventiladores de impulsión de 

aire de aparcamiento que se detendrán en caso de incendio, y los ventiladores de extracción que se 

pondrán en funcionamiento. 

Los parámetros de cálculo son los siguientes: 

 - Velocidad de impulsión/extracción en la boca del ventilador: 10 m/s 

 - Velocidad de circulación en el conducto vertical: 5-10 m/s 

 - Velocidad de salida del aire en las rejillas del aparcamiento: 6 m/s 

 - Velocidad de salida del aire en las rejillas exteriores: 3 m/s  

Según la descripción del CTE para escaleras especialmente protegidas y vestíbulos de independencia 

previos, se debe disponer de protección frente a humo. 

La opción que se lleva a cabo es un sistema de ventilación natural, tanto para la escalera como para 

los vestíbulos de independencia. Se dispone de rejillas de ventilación, que aportan aire del exterior. 

2.1. Riesgo de explosión por concentración de CO 

Siguiendo las instrucciones de la normativa vigente referente a “Ventilación de aparcamientos”, se 

considerará una emisión de CO de 240 mg/s (0,2 l/s) por cada vehículo en marcha. También se indica 

en la norma que se debe considerar un número de vehículos en movimiento igual al 2,4% del número 

total de plazas por planta del aparcamiento, por lo que, permaneciendo del lado de la seguridad, en 

el desarrollo del cálculo se considerará la posibilidad de que coincidan 3 vehículos en marcha al 

mismo tiempo.  
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A continuación se cita las características físicas del CO: 

- densidad relativa = 0,97 

- densidad = 1,19 kg/m
3 

- masa molecular = 28 kg/kmol 

- LIE (%) = 12,5% 

- LIE (kg/m
3
) = 0,146 kg/m

3 

La norma especifica un nivel máximo admisible de CO para una estancia de personas superior a 8 

horas de 50 ppm (57mg/m
3
), mientras que para una exposición de tan solo 1 hora, el límite se 

establece en 125 ppm (143mg/m
3
). 

El tiempo que deberían permanecer en marcha dentro del aparcamiento los tres vehículos para 

alcanzar el nivel LIE se calcula utilizando la siguiente expresión: 

� � 	 ���	��	/�3 � ���������3�º	���í����� � ����	���������	/� 
El tiempo resultante según los parámetros definidos anteriormente es de 592 horas. 

De esta manera, el caudal mínimo teórico de ventilación necesario para diluir los escapes de 

sustancias inflamables hasta una concentración por debajo de LIE se puede calcular con la siguiente 

fórmula: 

���� � �����	 �	������	�á"���# � ��� $ � � %293$ 

Donde: 

 Qmin: caudal mínimo en volumen de aire fresco (m
3
/s) 

 K: factor de seguridad aplicado al LIE (0,25) 

 T: temperatura ambiente en grados Kelvin (313°k) 

 

El caudal resultante es de 75,60 m
3
/h por lo que la disposición del sistema de renovación de aire 

debería asegurar un caudal de ventilación superior a este límite para garantizar la dilución de los 

escapes de CO que producirían 3 vehículos funcionando simultáneamente hasta una concentración 

por debajo del LIE. 

2.2. Riesgo para la salud por concentración de CO 

Con la ventilación del aparcamiento se deberá conseguir que las concentraciones de CO en el 

aparcamiento estén por debajo de 143 mg/m
3
, que es la máxima concentración considerada para 

estancias inferiores a 1 hora. 

Para justificar este punto, se calculará el caudal de ventilación necesario para reducir la 

concentración en una hora desde un valor inicial (Xo) hasta un valor final (Xf). El valor obtenido 

deberá ser inferior al caudal de ventilación disponible de la instalación. 

Como valor de concentración inicial se tomará la concentración que provocan 3 vehículos 

funcionando simultáneamente durante 10 minutos, como valor de concentración final se considerará 
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el límite de concentración para exposiciones máximas de 1 hora (Xf=0,000143kg/m
3
). Se tendrá en 

cuenta que el aire exterior aporta una concentración de CO de 0,000021 kg/m
3
. 

La expresión para el cálculo de la concentración inicial es la siguiente: 

 

(� � )�º���í����� � 0,00024��	� $ � 600�376,01 � 2,5 1 

 

El valor de concentración obtenido es de 0,00046 kg/m
3
. 

La expresión para el cálculo del caudal mínimo necesario de aire fresco (C): 

2 � �34�$ � ln �(4 3 (�"�(� 3 (�"�$ 

Donde: 

 

- C: caudal mínimo necesario en volumen de aire fresco (m
3
/s) 

- f: expresa la eficacia de la ventilación (5 es el valor más desfavorable) 

- t: tiempo de estancia (s) 

Se obtiene un valor de 6,41 m
3
/h. Con una ventilación forzada del garaje que supere este caudal se 

puede garantizar que no se alcanzan niveles nocivos para la salud para estancias inferiores a una 

hora. 

3. EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS 

En el presente anejo se pretende especificar las partes que componen la instalación de extinción y 

detección de incendios del aparcamiento. 

La instalación se diseñará de acuerdo con lo establecido en la normativa del Código Técnico de la 

Edificación – SI4. 

Se instalará una central de detección de incendios analógica colocada en la sala de control de la 

planta baja, colgada en la pared tal y como se indica en los planos correspondientes. 

Los elementos de detección serán detectores térmicos 

Los pulsadores serán de superficie por activación manual de tipo rotura de vidrio y rearme manual. 

Se colocarán próximos a las salidas de emergencia. 

En el interior se colocará una sirena de alarma de 90 dB, a 24V, de color rojo, y en el exterior, cerca 

de la puerta de entrada, se puede instalar una sirena de alarma de 85 dB, también de color rojo, que 

se alimente con una batería de 12V 6ª. 
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El cableado de la instalación se realizará por bandeja y por el interior de tubo de protección de 16 

mm de diámetro, visto y grapado al techo. Se utilizarán cajas de derivación que cumplan con los 

requisitos demandados por la instalación. 

Se colocarán los extintores de polvo seco tal y como se indica en los planos correspondientes. Se 

distribuirán de manera que desde cualquier punto hasta un extintor no haya que recorrer más de 15 

metros de longitud. Serán de 6 kg i eficacia 21A-113B y se colgarán de manera que su extremo 

superior no quede a una altura mayor a 1,70 m del suelo. 

Se colocará una central de CO al lado de la central de detección de incendios. 

Los detectores de CO se colocarán en los pilares, a una altura no superior a 1,80 m, de manera que 

queden protegidos de posibles golpes. Se deberán distribuir adecuadamente de manera que en caso 

de superarse el 0,01% de CO en alguno de ellos haga que se accione automáticamente el sistema de 

ventilación. 

Para la red de bocas de incendio equipadas, se prevé un diámetro inicial de tubería de 3” de acero 

negro 2440, soldado por resistencia eléctrica y pintado con una capa de imprimación y dos de 

acabado. 

Las BIE’s se estarán alojadas dentro de un armario metálico, equipado con manómetro, válvula de 

corte y racor. La manguera será semi-rígida y estanca a una presión de 20 bars de 20 m de longitud 

de acuerdo con la normativa vigente. 

Las BIE’s de 25mm se situarán a una altura de forma que la boca y la válvula manual no superen los 

1,5 metros en relación al suelo. 

Se señalizará la ubicación de las BIE’s de forma que se consiga de manera inmediata la visualización y 

quede asegurada la continuidad en el seguimiento, con la finalidad de ser localizadas sin dificultad, 

de acuerdo con las especificaciones establecidas en la normativa vigente. 

4. FONTANERÍA 

En el presente anejo se pretende especificar las partes que componen la instalación de fontanería 

colocada fundamentalmente en los sanitarios habilitados en el aparcamiento. 

La instalación se conectará a la acometida solicitada a la empresa gestora de la red de agua potable 

prevista para el consumo de los lavabos del aparcamiento. La batería de contadores en un recinto 

previsto en el interior del aparcamiento, tal y como se indica en el plano 8A referente a fontanería. 

Partiendo de la llave de paso de entrada y salida del contador, se conectará la derivación principal 

con tubería de cobre, que irá desde la salida del contador hasta el espacio de lavabos. 

Para el dimensionamiento de dicha derivación, se utilizarán como consumos unitarios de los aparatos 

sanitarios los siguientes caudales de agua: 

  Lavabo:   0,10 l/s 

  WC:  0,10 l/s 
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A la entrada del recinto de lavabos se colocará una válvula de corte. A partir de aquí se continuará la 

instalación con tubería de cobre, con los bajantes de conexión a los aparatos encastados en la pared. 

En cada una de las salas húmedas, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, se colocarán 

llaves de cierre. La instalación de agua fría se aislará correspondientemente con espuma 

elastotérmica. 

Toda la instalación será probada a 10 kg/cm2 de presión durante media hora para poder garantizar 

total estanqueidad. 

5. TELECOMUNICACIONES 

En el presente anejo se pretende especificar las partes que componen la instalación de 

telecomunicaciones del aparcamiento. 

La finalidad de la instalación es dotar al aparcamiento de la infraestructura común de 

telecomunicaciones (ICT) posibilitando a los usuarios y empleados los servicios de: 

- Telefonía pública y red digital de servicios integrados (TB+RDSI) 

- Telecomunicaciones de banda ancha 

- Telecomunicaciones por cable (TLCA) 

- Radiodifusión y televisión (RTV) 

En cuanto a la previsión de puntos de conexión, se especifica que el número de tomas será una por 

estancia excluyendo baños y trasteros. De esta forma, se dotarán tomas en la sala de control y 

vestíbulo adyacente, tal y como se refleja en el plano 8ª correspondiente a la instalación de 

telecomunicaciones. 

6. GAS 

En el presente anejo se pretende especificar las partes que componen la instalación de gas del 

aparcamiento. 

La finalidad de la red del proyecto es garantizar el suministro de gas a las instalaciones del edificio. Se 

establecerán los procedimientos a realizar en cuanto los trabajos de obra civil (zanjas, arquetas, etc.), 

necesarios  para las obras de canalización de la red de distribución y de la acometida de conexión. 

La obra civil que se llevará a cabo comprende la ejecución de la acometida de conexión a la red 

existente,  la instalación de un contador con una llave de paso en el interior del aparcamiento y la 

canalización necesaria para unir los dos puntos. 
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

1. Señalización informativa en accesos y en el interior del edificio 

Se establecerán todas las señalizaciones necesarias tanto en las entradas del aparcamiento como en 

las salidas. 

1.1. Señalización en las entradas 

Se colocarán los siguientes carteles en las puertas de entrada al edificio: 

• Cartel de limitación de altura: Dado que en la planta baja del aparcamiento se dispone de 

una altura libre máxima de 2,40 metros, deberá colocarse un cartel en cada entrada 

indicando la prohibición de acceso a aquellos vehículos que superen los 2,30 metros de 

altura, dejando así un margen de 10 cm para mayor seguridad. 

 

• Cartel de limitación de velocidad: Se deberá indicar con una señal a todos los vehículos que 

accedan al parking la obligatoriedad de circular a una velocidad máxima de 20 km/h en todo 

el edificio, sin poderse sobrepasar en ningún caso. 

1.2. Señalización en las salidas 

Deberán señalizarse todas las salidas en el interior del edificio, de modo que puedan encontrarse con 

facilidad, y además, se colocará en los carteles de señalización y en cada una de las puertas de salida 

un rótulo informativo sobre la calle a la que se accede mediante dicha salida. 

1.3. Señalización interior 

Dentro del edificio, deberá señalizarse mediante carteles informativos: 

• La situación de los baños, tanto de señoras como de caballeros, y también de minusválidos, 

de modo que puedan localizarse de manera sencilla desde cualquier punto del edificio. 

 

• La ubicación de las cajas de pago automático, de modo que los usuarios del parking puedan 

acceder con facilidad a ellas. 

 

• La situación de las escaleras y los ascensores, para que los usuarios puedan acceder a la 

segunda planta sin dificultades. 

 

• Las salidas para peatones, de manera que los usuarios puedan salir a la calle sin problemas 

después de aparcar su vehículo. 

 

 

2. Señalización vial 

Se dispondrá toda la señalización necesaria para facilitar la circulación de vehículos en el interior del 

aparcamiento evitando posibles incidencias. 
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2.1. Señalización horizontal 

La señalización horizontal hace referencia a las marcas viales que se pintarán en el pavimento del 

edificio: 

• Se pintará un pasillo de 90 cm de anchura alrededor de todas las plazas de aparcamiento de 

modo que los peatones puedan moverse sin riesgo de atropello por el interior del edificio. 

Con ello quedarán claramente delimitados los carriles de circulación de vehículos. 

 

• Del mismo modo, se dispondrán pasos de cebra para que los peatones puedan cruzar los 

carriles de circulación sin peligro de ser atropellados. 

 

• Se pintarán en distintos puntos del pavimento señales de “ceda el paso” tal y como están 

definidas en los planos nº 9 del presente proyecto, de modo que se facilite la circulación en 

el interior del edificio. 

 

• Se marcarán en el suelo flechas de dirección a lo largo de los carriles de circulación indicando 

la dirección a seguir, tanto en línea recta como en las curvas. 

 

• En la rampa de acceso para vehículos a la segunda planta, dado que se trata del único carril 

con doble sentido de circulación que hay en el aparcamiento, se marcará mediante una línea 

continua la separación entre ambos sentidos, dejando claro así que dicha línea no podrá 

sobrepasarse. Se delimitarán también con una línea continua los márgenes de cada carril en 

los extremos. 

 

2.2. Señalización vertical 

Se colocarán las siguientes señales verticales de circulación vial tal y como se define en los planos nº 

9 del presente proyecto: 

• Señal de “ceda el paso” (R-1): Se colocará una en la misma posición donde se haya 

establecido una marca horizontal de “ceda el paso” en el pavimento, de modo que pueda 

visualizarse una de las dos en caso de que no sea posible la visibilidad de la otra. 

 

• Señal de “prohibido el paso” (R-101): Se colocará una de estas señales en aquellos puntos de 

la circulación que puedan llevar a la confusión de los usuarios, de modo que no se pueda 

acceder a un carril en sentido contrario al de su circulación. 

 

• Señales de un único sentido de circulación (R-400A, R-400B y R-400C): Se situarán dichas 

señales dependiendo cuál sea el sentido a seguir, en aquellos puntos donde se presente más 

de una posibilidad de circulación y solamente una sea la correcta. 

 

• Señal de “prohibido el cambio de sentido” (R-304): Se colocará esta señal en aquellos puntos 

donde no se permita realizar un cambio de sentido. 

 

• Se advertirán con una señal vertical de peligro todos los pasos de cebra. 
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3. Señalización contra incendios 

La señalización contra incendios queda también definida en los planos nº 9 del presente proyecto, y 

deberá ser la siguiente: 

• Deberá señalizarse la ubicación de extintores y mangueras de modo que puedan localizarse 

con facilidad en caso de incendio, así como los pulsadores de alarma. 

 

• Se señalizarán mediante carteles informativos las salidas de emergencia, de modo que en 

caso de incendio puedan verse rápidamente desde cualquier punto del edificio y se pueda 

acceder a ellas de forma sencilla. 

 

• Del mismo modo, se colocarán luces de emergencia y carteles de SALIDA que brillen en la 

oscuridad en cada una de las puertas. 

 

• Se colocarán carteles de “prohibido fumar” en distintos puntos del edificio para evitar 

posibles incendios. 

 

4. Pintura 

Se definirán los colores con los que se pintará el interior del parking para que puedan distinguirse con 

facilidad las plazas de aparcamiento, la señalización vial y los carriles de circulación. 

4.1. Pintura de pavimento y plazas 

• El pavimento se pintará con una capa de color gris, quedando los carriles de circulación de 

este color. 

 

• Sobre la capa inicial de color gris se pintarán todas las marcas viales, incluidos los pasos de 

cebra y los pasillos para peatones, de color blanco. 

 

• Las plazas de aparcamiento se pintarán de color azul claro, delimitadas con un bordeado de 

color blanco, y con la indicación también de color blanco del número de plaza. Las plazas 

para motocicletas se pintarán del mismo color, pintando de color blanco la separación entre 

ellas. 

 

• Las plazas para minusválidos se pintarán  de un azul más oscuro, también con el bordeado y 

el número de plaza de color blanco, y con la señal de minusválidos de color blanco en el 

centro de la plaza. 

4.2. Pintura de paredes  
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Las paredes y las columnas del aparcamiento se pintarán de tres colores distintos, divididos en tres 

franjas. La primera franja se definirá hasta 1 m y será de color gris, la segunda será de color azul, con 

un grosor de 20 cm, y la tercera llegará hasta el techo y será de color blanco.  
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5. Balizamiento y defensas 

Tal y como queda definido en los planos nº 9 del presente proyecto, se colocará una barrera de 

protección  de doble onda a lo largo de la rampa de acceso a la segunda planta, para evitar posibles 

caídas de vehículos. 

Se colocarán también hitos flexibles con franjas reflectantes tipo H75 en aquellos puntos de la 

circulación donde no se permita el paso de los vehículos. 
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IMPACTO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 

A continuación se exponen las medidas preventivas y correctoras a aplicar por tal de minimizar el 
impacto ambiental derivado de la construcción del aparcamiento en la zona. Estas medidas están 
estructuradas a partir de diversos medios afectados. 
 

1.1 MEDIO ATMOSFÉRICO 
 

Entre todos los impactos posibles, el aumento de concentración de partículas de polvo es 
considerado el más importante durante la fase de construcción. 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de construcción se han de 
destacar los siguientes: 
 

• Riego periódico de las zonas de mayor emisión de polvo: zonas dónde se efectúen 
movimientos de tierras o superficies denudadas, etc. La frecuencia de esta medida 
dependerá de las condiciones climáticas y de la fase de obras, incrementándose 
previsiblemente en épocas de sequía y durante la fase de movimiento de tierras. 

 

• Controlar visualmente la cantidad de polvo en la atmosfera. Si se detecta una elevada 
concentración de partículas en suspensión se adoptaran las medidas oportunas: detener las 
actividades generadoras de polvo, etc. 

 

• Si mediante inspección visual se observan cantidades importantes de polvo acumulado en la 
vegetación de las zonas verdes existentes en los alrededores de la zona de aparcamiento, se 
tomarán las siguientes precauciones: 

 
1. Limpiar la superficie de la vegetación afectada mediante riego con agua. 

 
2. Realizar las unidades de obra más problemáticas en horarios de menor incidencia sobre 

la población afectada. 
 

3. Utilización de lonas de protección a los vehículos que transporten material polvoso o 
bien humectación del mismo. 

 
4. Minimización de las emisiones de polvo de las zonas de acopio, mediante lonas si fuese 

necesario. 
 

5. Buena señalización de los límites de la obra para evitar que se produzca tráfico de 
vehículos fuera de las áreas estrictamente necesarias. 

 
6. Retirada de las aglomeraciones de polvo y limpieza de las calzadas en el entorno de 

actuación utilizadas para el tráfico de vehículos de obra. 
 

• Para el control de las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de los 
motores de combustión interna de las máquinas móviles (no de carretera) se aplicará la 
normativa vigente al respecto, la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(16 de diciembre de 1997). Estas medidas se refieren al control de las emisiones de NO2 e 
hidrocarburos HC, para evitar la formación de ozono troposférico (O3) y las consecuentes 
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repercusiones sobre la salud y el medio ambiente; y la reducción de NOx y HC para evitar los 
daños causados al medio ambiente por acidificación. 

 

• Controlar que la maquinaria y vehículos utilizados en la obra han superado favorablemente 
las inspecciones técnicas reglamentarias exigidas (ITV). La maquinaria que no cumpla las 
condiciones requeridas, será retirada y substituida por otra de las mismas características 
pero con los certificados vigentes. 

 
1.2 MEDIO ACÚSTICO 

 
Durante la fase de construcción se proponen las siguientes medidas para disminuir el impacto 
acústico: 
 

• Delimitar las actividades productivas de sonido en las horas de mayor actividad humana, 
siempre en horario diurno y laboral. 

 

• Revisiones periódicas y puesta a punto de la maquinaria. Se realizará un control inicial de los 
niveles de emisión acústica de la maquinaria mediante la identificación del tipo de 
maquinaria y el campo acústico que origina en condiciones normales de trabajo. Si se 
detectase que una determinada unidad sobrepasa los niveles acústicos admisibles, se 
propondrá su substitución por otra del mismo modelo pero en buenas condiciones en caso 
que la unidad presente un comportamiento anormal, o bien por otro modelo que genere 
menor emisión de sonidos. Se instalarán silenciadores en las maquinarias que lo precisen. 

 

• Siempre, y en igualdad de condiciones y eficacia, se utilizará maquinaria y los procesos más 
silenciosos. 

 
1.3 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

 
Según el estudio geotécnico en la zona de obra no se ha detectado presencia de nivel freático o 
restos de aguas colgadas. Aunque esto no quiere decir que no se pueda desarrollar un nivel colgado 
en los materiales más granulares o circulaciones preferentes de aguas entre límites estratigráficos en 
condiciones de pluviometría alta. Por eso respecto a la hidrología subterránea y superficial se ha de 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Evitar la compactación de los materiales más permeables para el paso de maquinaria pesada 
y el relleno con el material inadecuado de las zonas excavadas. Solo se utilizarán  las vías de 
acceso y rutas internas definidas. 

 

• Prohibir el vertido de runas y otros residuos en los barrancos y en los cursos hídricos de la 
zona. Evitar cualquier tipo de obstáculo o acopio de materiales, aguas abajo o aguas arriba 
de los drenajes. 

 

• Correcta señalización de la obra. 

• Las operaciones de desmantelamiento y movimiento de maquinaria se suspenderán en días 
de lluvia intensa, para evitar la aportación de sólidos en el escurrimiento superficial. 

 

• Efectuar la limpieza y mantenimiento de la maquinaria solo en las zonas habilitadas para 
dicho uso. 
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• Disponer de suficiente material absorbente en las zonas de maquinaria para una actuación 
inmediata en caso de producirse un desbordamiento accidental. 

 

• Garantizar la estabilidad de todos los movimientos de tierras efectuados. Buscar una 
ubicación adecuada para los vertederos y zonas de préstamo suficientemente alejadas de los 
cursos hídricos. 

 

• Recuperar las condiciones iniciales del medio hídrico, en este caso no será complicado, en los 
cursos donde se han actuado o en las zonas afectadas por los trabajos.  

 
1.4 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

Para la deposición de los excedentes de tierras, hará falta escoger vertederos previamente 
reglamentados y controlados. Así, se propone la utilización de actividades extractivas abandonadas 
cercanas a la traza como zonas de vertederos de las tierras sobrantes. En este caso, los vertederos 
para áridos y demás residuos más cercanos a La Llagosta se encuentran en Ripollet y en Cerdanyola 
del Vallés respectivamente. Podrá disponerse de ellos en cualquier momento puesto que se localizan 
con mucha proximidad a la obra. 
 
En la siguiente imagen puede apreciarse la situación de dichos vertederos así como las vías 
principales que los comunican con La Llagosta: 
 

 
 

1.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

El patrimonio cultural es un punto del medio socioeconómico que ha de conservarse. La 
conservación de dicho patrimonio incluirá además la realización de un estudio histórico y 
arquitectónico de la zona, previo al inicio de los movimientos de tierras y durante el proceso de 
excavación por tal de evaluar con rapidez la aparición de cualquier tipo de resto arqueológico. 
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A parte de la conservación del patrimonio arqueológico y los restos culturales que se puedan 
encontrar, haría falta conservar el estado de las estructuras presentes en la zona. Por este motivo se 
tomaran las siguientes medidas: 
 

• Respetar la normativa de seguridad viaria del municipio (señalizaciones). 
 

• Reposición de las líneas de servicios afectados. 
 

• Evitar que la maquinaria ensucie excesivamente las calles de los alrededores. 
 

• Realizar una limpieza periódica de los vehículos de obra, sobretodo de las ruedas. 
 
 

2. CUADRO-RESUMEN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 

A continuación se presenta un cuadro donde quedan reflejadas las medidas correctoras y se 
especifica si están contempladas en el Estudio Informativo, si están presupuestadas en el presente 
Estudio del Impacto Ambiental, si van a cargo del contratista o si representan buenas prácticas 
ambientales: 

 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 

Medidas incluidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental 

-Realizar un estudio histórico y arquitectónico. 
 
-Realizar un seguimiento arqueológico durante los 
movimientos de tierras.  
 
-Reponer las líneas de servicios afectados.  
 

Medidas a cargo del Contratista -Señalizar los límites de la obra y viales internos. 
 
-Regar periódicamente los caminos de rodadura y las 
zonas de mayor emisión de polvo. 
 
-Utilizar lonas de protección a los vehículos que 
transportan material con exceso de polvo o bien 
humectación del mismo. Minimizar las emisiones de 
polvo de las zonas de acopio, mediante lonas si fuese 
necesario. 
 
-Retirar las aglomeraciones de polvo y limpiar las 
calzadas del entorno de actuación utilizadas por el 
tráfico de vehículos de obra. Realizar una limpieza 
periódica de los vehículos, sobretodo de las ruedas. 

Buenas Prácticas Ambientales -Utilizar las vías de acceso y rutas internas definidas. 
 
-Situar las instalaciones auxiliares de la obra en zonas 
de bajo valor ambiental. 
 
-Efectuar la limpieza de las cubas de hormigón a la 
propia planta de hormigonado. 
 
-Controlar que la maquinaria y vehículos tienen la ITV 
vigente. Revisar periódicamente y poner a punto la 
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maquinaria. 
 
-Minimizar el tráfico de maquinaria pesada. 
 
-Realizar las unidades de obra más problemáticas en 
horarios de menor incidencia sobre la población 
afectada (horario diurno y laboral). 
 
-Delimitar la velocidad a 50 km/h. 
 
-Prohibir el vertido de runas y otros residuos en los 
barrancos y cursos hídricos de la zona. 
 
-Extremar las medidas de precaución en cuanto a 
vertidos de hidrocarburos, cemento, runa y durante 
los procesos de hormigonado. 
 
-Suspender las operaciones de desmantelamiento y 
movimiento de maquinaria en días de lluvia intensa. 
 
-Comprobar la correcta ejecución de las estructuras 
de fábrica y obras de drenaje. 
 
-Aplicar medidas para prevenir posibles incendios 
derivados de la ejecución de las obras. 
 
-Garantizar la estabilidad de todos los movimientos de 
las tierras efectuados. 
 
-Para la deposición de los excedentes de tierras, 
escoger vertederos previamente reglamentados y 
controlados (actividades extractivas abandonadas 
cerca de la traza). 
 
-Respetar la normativa de la seguridad vial 
(señalizaciones). 
 
-No dañar las infraestructuras existentes. 
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3. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Listado de residuos que se producirán en la obra: 
 

TIPO DE RESIDUO GESTIÓN CLASE* U/I/P 

Residuo sólidos urbanos Vertedero municipal I 

Envase de vidrio Vertedero municipal I 

Envase de plástico Vertedero municipal I 

Papel usado Vertedero municipal I 

Aguas sanitarias Fosa séptica I 

Suelo y tierra Transporte al vertedero I 

Demoliciones Transporte al vertedero I 

Ferralla Venda al “chatarrero” I 

Madera de encofrado y apeos Transporte al vertedero I 

Restos de perfiles y chapas Venda al “chatarrero” I 

Hormigones y limpieza de cubas Área de vertido I 

Elementos impregnados de 
aceite 

Industrial especializado P 

Serrín impregnado de aceite o 
combustible 

Industrial especializado P 

Líquidos anticongelantes usados Industrial especializado P 

Restos de pintura, barnices y 
disolventes 

Industrial especializado P 

Envases vacíos de pinturas, 
barnices y disolventes 

Industrial especializado P 

Elementos impregnados de 
pinturas, barnices y disolventes 

Industrial especializado P 

Restos de pegamento y 
selladores 

Industrial especializado P 

Restos de productos de 
impermeabilización 

Industrial especializado P 

Restos de desencofrantes y 
aditivos 

Industrial especializado P 

Envases vacíos de 
desencofrantes y aditivos 

Industrial especializado P 

Restos de emulsiones asfálticas Industrial especializado P 

Pilas y baterías usadas Industrial especializado P 

Envases de RP de oficina (typex, 
limpieza…) 

Industrial especializado P 

Sprays vacíos de topografía Industrial especializado P 

Cartuchos de tóner usados Industrial especializado I 
 
* U: Urbano; I: Inerte; P: Peligroso 
 
 
Legislación de referencia 
 
Para llevar a cabo dicha gestión de residuos que se generarán a lo largo del periodo de construcción 
se deberá tener en cuenta la siguiente legislación: 
 
03-ES-0304/02-0043 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 
 
Se establece que la consideración como residuos peligrosos de los residuos de envases se ajustará a 
lo establecido en la Lista Europea de Residuos (Anejo 2 de esta Orden). 
 
03-ES-1481/01-0025(02) 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito controlado. 
 
No se admitirán en ningún vertedero los residuos siguientes: 
 

• Residuos que, en condiciones de ser vertidos, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables, inflamables o infecciosos, según lo dispuesto en el Real Decreto. 

 

• A partir del 16 de julio de 2003, neumáticos usados enteros, con exclusión de neumáticos 
utilizados como elementos de protección del vertedero y a partir del 16 de julio de 2006, 
neumáticos usados fragmentados. 

 

• Cualquier otro residuo que no cumpla los criterios de admisión establecidos en el anejo 2 del 
real decreto. 

 
Sólo podrán depositarse en el vertedero residuos previamente tratados, excepto en el caso de 
residuos inertes y de residuos cuyo tratamiento no disminuya su cantidad o peligrosidad. 
 
Se establecen los requisitos que han de cumplir los elementos peligrosos para su admisión en 
vertederos de residuos peligrosos y los que se pueden admitir en los vertederos de residuos no 
peligrosos. Así mismo, se especifican los criterios de admisión para los residuos inertes. 
 
03-ES-13-78/99-0206 
 
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación de 
los policlorobifenilos, policlororoterfenilos y de los aparatos que los contengan. 
 
El método oficial para el análisis de PCB es la norma UNE 61619. 
 
Antes del 1 de septiembre del año 2000 se ha de declarar la posesión de aparatos con más de 1 dm3 
de PCB. Los aparatos se han de etiquetar. 
 
Se han de comunicar las operaciones de descontaminación, eliminación o manipulación de estos 
aparatos en el mes siguiente a su realización. 
 
Está prohibido separar PCB de sustancias que los contengan con vistas a su reutilización y rellenar 
aparatos que contengan PCB con PCB. 
 
Los PCB y los aparatos que los contengan, se almacenarán en zonas estancas capaces de retener 
posibles fugas. 
 
03-ES-001/98-0096 
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Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre gestión de residuos. 
 
Las actividades generadoras de productos que puedan dar lugar a residuos peligrosos, las actividades 
productoras de estos residuos y las actividades de gestión, importación o intermediación de los 
mismos, tienen que estar autorizadas. 
 
Los poseedores de residuos están obligados a entregarlos a un gestor autorizado para su valorización 
o eliminación. 
 
Está prohibido abandonar, verter o eliminar los residuos de forma no controlada. 
 
Los poseedores de residuos urbanos tienen que entregarlos a las Entidades Locales. 
 
Se prohíbe mezclar residuos peligrosos. 
 
Se tiene que mantener actualizada la documentación indicada en esta Ley. 
 
Los causantes de la contaminación de suelos están obligados a realizar las operaciones de limpieza y 
recuperación; subsidiariamente responderán los poseedores y los propietarios no poseedores. 
 
03-SE-0952/97-0160 
 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el cual se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, sobre residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. 
 
Este Real Decreto complementa y modifica el Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos. El 
principal cambio consiste en la introducción de un nuevo criterio para la consideración de los 
residuos como peligrosos, junto con la incorporación de la lista comunitaria de residuos peligrosos y 
la sustitución de las tablas mediante las que se identifican y codifican los residuos peligrosos. 
 
03-SE-28. 02/89-0057 
 
Orden de 28 de febrero de 1989, por la cual se regula la gestión de aceites usados. 
 
El productor de aceites usados tendrá que almacenarlos en condiciones satisfactorias, evitando las 
mezclas en agua u otros residuos no oleaginosos, depositándolos en instalaciones que permitan la 
conservación hasta su recogida, gestión y entrega a persona autorizada. 
 
El envasado y etiquetado tendrán que cumplir las normas establecidas (evitando pérdidas y con 
etiquetados claros y legibles). 
 
Está prohibido verter aceites usados en las aguas o en el suelo. 
Los aceites usados tienen que entregarse a gestor autorizado. 
 
Los aceites usados que contengan más de 50 ppm de PCB's o PCT's se rigen por la regulación 
específica que se aplica a éstas sustancias. 
 
03-SE-0833/88-0182 
 
Real Decreto 833/1988, 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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Las actividades de producción y gestión de residuos requieren autorización administrativa. 
 
Los productores y gestores de residuos peligrosos presentarán anualmente una declaración o 
memoria de actividades. 
 
Los pequeños productores de residuos peligrosos estarán inscritos en el correspondiente registro. 
 
El envasado, etiquetado, almacenaje y traslado de residuos peligrosos ha de realizarse en 
condiciones específicas. 
 
El traslado de residuos peligrosos está sometido al régimen de seguimiento y control y requiere 
tramitar los siguientes informes, documento de aceptación, notificación de traslado y documento de 
control y seguimiento. 
 
Los productores, transportistas y gestores de residuos peligrosos tienen que mantener un registro 
sobre los residuos peligrosos que manejan. 
 
Todos los documentos implicados en los trámites de gestión tienen que mantenerse archivados 
durante un periodo de 5 años. 
 
03-CA-0161/01-3414; 03-CA-0201/94-1931 
 
Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 
 
Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador 
de los escombros y otros residuos de la construcción. 
 
El productor y poseedor de residuos tiene que entregarlos a un gestor autorizado. 
 
El solicitante de la licencia de obras tiene que presentar al Ayuntamiento un documento de 
aceptación de los residuos por parte del gestor y, al finalizar la obra, un certificado del gestor de la 
cantidad y tipo de residuos entregados. 
 
El gestor estará inscrito en el Registro de gestores de residuos de desperdicios de la Junta de 
Residuos. 
 
El proyecto para solicitar la licencia de demolición, excavación o construcción ha de incluir datos 
relativos a los tipos y las cantidades de residuos que se generarán y las previsiones para la gestión de 
los mismos. 
 
03-CA-0093/99-2865; 03-CA-0219/01-3447 
 
Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 
 
Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por lo que se deroga la disposición adicional tercera del Decreto 
93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 
 
Los productores de residuos tienen que comunicar el cese de su actividad o la modificación de los 
datos inscritos en el Registro de productores de residuos industriales. 
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Los productores y poseedores de residuos tienen que mantener actualizado su propio registro de 
residuos. 
 
Los productores de residuos industriales tienen que presentar a la Junta de Residuos una declaración 
anual de producción de los mismos. 
 
El productor de residuos industriales tiene que designar a un responsable de los mismos y comunicar 
su nombramiento a la Junta de Residuos. 
 
La gestión de los residuos se controla mediante la tramitación de la documentación correspondiente 
(ficha de aceptación, hoja de seguimiento, ficha de destino y/o justificante de recepción). 
 
03-CA-0001/97-2307 
 
Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición de rechazo de los residuos en depósitos 
controlados. 
 
Regula las condiciones técnicas y administrativas que tienen que cumplir todos los depósitos 
controlados de residuos. No pueden depositarse ninguno de los residuos mencionados en el anexo 2 
del Decreto Legislativo 2/1991, en el artículo 32 de la Ley 6/1993, reguladora de los residuos y 
cualquier otro residuo que no cumpla con los criterios de aceptación de residuos especificados en el 
anexo 1 de este Decreto, excepto cuando se trate de un mono depósito controlado. 
 
03-CA-0006/93-1776 
 
Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los Residuos. 
Afecta a los residuos originados en Cataluña y los que se gestionan dentro del ámbito territorial.  
 
Quedan excluidos los radiactivos, los de recursos minerales y de cantera, los de explotaciones 
agrícolas y ganaderas no peligrosas, los de explosivos desclasificados, las aguas residuales y los 
efluentes gaseosos. 
 
Los productores y poseedores de residuos reciclables tienen que reciclarlos o entregarlos a 
recicladores inscritos en el Registro general de gestores de residuos de Cataluña. 
 
Los residuos municipales no tienen que incorporar materias o sustancias peligrosas. 
 
03-CA-0002/91-1498 
 
Decreto legislativo 2/19, de 26 de septiembre, por el cual se aprueba el refundido de los textos 
legales vigentes en materia de residuos industriales. 
 
El proyecto técnico que acompaña la solicitud de licencia municipal de actividades clasificadas tiene 
que incluir un estudio sobre los residuos que genera la actividad. 
 
Los costes de eliminación de los residuos industriales son a cargo del promotor o poseedor de los 
residuos. 
 
Los productores y poseedores de residuos industriales especiales tienen que llevar un registro con los 
datos de los mismos. 
 
Los residuos industriales especiales tienen que envasarse de forma que queden identificados. 
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03-CA-06. 09/88-1055 
 
Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y eliminación de aceites 
usados. 
 
Los aceites usados tienen que ser entregados en plantas de tratamiento, reciclaje o eliminación. 
 
No se tienen que mezclar aceites usados con PCB's ni PCT's. Los aceites con más de 50 ppm de éstas 
sustancias se consideran PCB/PCT. 
 
Los aceites contaminados con sustancias que los conviertan en tóxicos y peligrosos, se regirán por las 
normas aplicables a este tipo de residuos. 
 
03-CA-09. 09/86-0757 
 
Orden de 9 de septiembre de 1986, sobre la limitación del uso de PCB y PCT. 
 
Se prohíbe el uso de aparatos y fluidos que contengan PCB's (excepto los mono y dicloratos) o PCT's 
en concentraciones superiores al 0,01% en peso en instalaciones industriales, exceptuando las que 
estuvieran en servicio el 9/9/86, en las que se autoriza su uso y la reposición en operaciones de 
mantenimiento para completar el nivel de llenado. 
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1.- MEMORIA 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PLANOS 
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2.- PLANOS 

 

Contenido: 

 

1. SITUACIÓN DE SERVICIO MÉDICO MÁS CERCANO 

 

2. PLANTA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN SUPERFICIE 

 

3. SEÑALIZACIONES CONTRA INCENDIOS Y PERIMEROS AUXILIOS 

 

4. SEÑALIZACIÓN DE AVISO Y SEGURIDAD 

 

5. SEÑALIZACIÓN DE AVISO Y PROHIBICIÓN 

 

6. INSTALACIONES DE CASETAS DE OBRA 

 

7. VALLA DE OBRA 

 

8. PROTECCIONES Y BALIZAMIENTO 

 

9. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

10. MEDIOS AUXILIARES 

 

11. MAQUINARIA 

 

12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 
 

B - MATERIALES 
 

B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 

B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 

B0D2 - TABLONES 
 

B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y ASISTENCIAS 
TÉCNICAS 
 

B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 

BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR 
 

BBC - BALIZAMIENTO 
 

BBC1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL 
 

BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 

BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA 
 

BQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 

BQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
 

BQUA - EQUIPAMIENTO MÉDICO 
 

BQZ - MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 

BQZ1 - COLGADORES 
 

H - PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 
 

H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

H15 - PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

HB - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
 

HBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

HBC - BALIZAMIENTO 
 

HBC1 - BALIZAMIENTO 
 

HQ - EQUIPAMIENTOS 
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HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 
 

HQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 

HQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
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B – MATERIALES 
 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 
B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 
B0D2 - TABLONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 
 Coeficient d'elasticitat: 
 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2. 
 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2. 

 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2. 
 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2. 

 
 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2. 
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2. 

 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2. 
 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2. 
 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2. 
 
Toleràncies: 
 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 
 - Gruix: 
 

  Gruix nominal (mm)  

classe < 50 50 a 75 > 75 

  Tolerància (mm)  

T1 ±3 ±4 +6,-3 

T2 ±2 ±3 +5,-2 

T3 ±1,5 ±1,5 ±1,5 

 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
 - Torsió:  ± 2° 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y 
ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 
B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1431101,B1433115,B1445003,B1455710,B1461110,B1465277,B1483344,B148
4110,B1485800,B1487350,B147D102,B1489890. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Proteccions del cap. 
 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
 
- Proteccions del cos. 
 
- Protecció del tronc. 
 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
 
- Roba i peces de senyalització. 
 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

 
Resten expressament exclosos: 
 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 
 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
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- El material d’esport. 
 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant.  
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el 
coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents 
requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació 
al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret 
interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de 
disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte 
amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 
 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls 
hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats. 
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- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
 

• Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat 
o acetat transparent. 
 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

 

• Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor 
amb vidre inestellable. 
 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
 

• Vidres de protecció: 
 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, 

el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, 
tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics 
per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització  d'estructures i enderroc.     
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partí cules incandescents.  
 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment 
de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques:  
 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 10 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació 
de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
 
- Facilitat d’aireació. 
 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ 
usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la 
forma següent: 
 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 

 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 
amb la protecció adequada. 

 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir 
que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els 
factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ 
ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia 
de l’usuari. 
 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia 
del seu disseny. 
 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
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- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint 
en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador 
haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 
773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica 
determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 
demolició. 
 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
 
- Moviments de terra i obres en roca. 
 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 

runes. 
 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
 
- Treballs amb explosius. 
 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
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Protecció de l’aparell ocular: 
 

� Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
 
- Acció de pols i fums. 
 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
 
- Enlluernament 

 
Protecció de la cara: 
 

� Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
 
- Treballs de perforació i burinat. 
 
- Talla i tractament de pedres. 
 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
 
- Treballs que desprenen radiacions. 
 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
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- Treballs de percussió. 
 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
 

- Pols, fums i boires. 
 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
 
- Gasos tòxics industrials. 
 
- Monòxid de carboni. 
 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 

� Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs de soldadura. 
 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
 
- Treballs amb risc elèctric. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç 
at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

 
� Calçat de protecció i de seguretat: 

 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 14 

 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
 

- Obres d’ensostrat 
 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 

- Soldadors 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
 

- Treballs en bastides. 
 
- Muntatge de peces prefabricades. 
 
- Treballs en pals i torres. 
 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 

� Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 

 
Peces i equips de protecció: 
 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
 
- Manipulació de vidre pla. 
 
- Treballs de rajat de sorra. 
 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
 

Roba de protecció antiinflamable: 
 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 
 
Davantals antiperforants: 
 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
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- Treballs de soldadura. 
 
- Treballs de forja. 
 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs de muntatge elèctric. 
 
- Treballs de manteniment elèctric. 
 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 

 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
 
- Designació de la talla. 
 
- Número de la norma EN específica. 
 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y 
librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1510009,B1510011,B1511215,B1526EK6,B152U000,B1526EL6,B1534001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que 
es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
 S'han considerat els elements següents: 
 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes. 
 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes. 
 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes. 
 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria. 
 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica. 
 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció. 
 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives. 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

- Nom del fabricant 
 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
 
- Data de caducitat 
 
- Tipus i número de fabricació 
 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix 
 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:  
 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
 
- Control de la documentació:  Obligatori 
 
- Identificació del producte:  Obligatori 
 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
 
 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  obligat 
a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de 
verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa 
i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
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Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han 
de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones 
o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 19 

comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin 
danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ 
empresa, per fuites o trencades. 
 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament 
de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts 
per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant 
el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses 
formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició 
elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 

 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC. 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC. 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient 
visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i 
que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció  
es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció 
de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament.  

 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
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Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
 
Criteris de disseny: 
 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
 
Criteris d’avaluació de riscos: 
 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar: 
 

- Definició dels límits del SPC. 
 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització 

del SPC. 
 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
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- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
 
- Manual d’instruccions. 
 
- Guia de manteniment preventiu. 
 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’ emprador. 
 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a 
l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estadosmiembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecendisposicionesmínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002 
 
 
BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAA005,BBBAD015,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAF004,BBBAD004,BBBAE001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, 
un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons 
procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la 
d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 

 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de 
colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de 
la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
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- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 
50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d’equips mòbils. 
 

 
ELECCIÓ: 
 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han 
de centrar en: 
 

- Atraure l’atenció del destinatari. 
 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
 

• Riscos, prohibicions i obligacions. 

• Riscos de caigudes, xocs i cops. 

• Vies de circulació. 

• Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 

• Equips de protecció contra incendis. 

• Mitjans i equips de salvament i socors. 

• Situacions d’emergència. 

• Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustanciasnuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustanciaspeligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety coloursand safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalacionesindustriales 
Identification of pipelinesaccording to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principiosbásicos y de seguridad para interfaceshombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
BBC – BALIZAMIENTO 
 
BBC1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar. 
 
 S'han considerat els elements següents: 
 

- Con de plàstic reflector 
 
- Tetrapode de plàstic reflector 
 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
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- Garlanda reflectora 
 
- Garlanda lluminosa 
 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, mòbil 
 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la 
bona visibilitat i comprensió. 
 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en 
posició vertical. 
 
LLUMS: 
 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l’entorn a on va destinada, en 
funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclús en 
condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
 
PIQUETA: 
 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el 
suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
 
GARNALDA: 
 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
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La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA: 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el 
seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
Toleràncies: 
 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 

 
BARRERA DE PVC: 
 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUMS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA: 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivosluminosos de advertencia 
de peligro y balizamiento. 
 
 
BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA 
 
BQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, 
pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
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Ha d'estar format per: 
 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
 
- Instal·lació elèctrica 
 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
 
Ha d'estar format per: 
 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà. 
 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic. 
 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic. 
 
- Instal·lació elèctrica. 
 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
 
Ha d'estar format per: 
 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 
 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
 
- Instal·lació elèctrica 

 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
 

- Un punt de llum 
 
- Un interruptor 
 
- Endolls 
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- Protecció diferencial 
 
 Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecendisposicionesmínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgosrelacionados con la exposición a agentesbiológicosdurante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progresotécnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con 
la exposición a agentesbiológicosdurante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación. 
 
 
BQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior. 
 
- Banc de fusta per a 5 persones. 
 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones. 
 
- Nevera elèctrica. 
 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars. 
 
- Recipient per a recollida d'escombraries. 
 

ARMARI METÀL·LIC: 
 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMIENTO MÉDICO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUAM000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Farmaciola d'armari 
 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 32 

 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL·LICA: 
 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
 
 
BQZ - MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQZ1 - COLGADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica 
del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
H - PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 
 
H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1431101,H1433115,H1445003,H1455710,H1461110,H1465277,H1483344,H1
484110,H1485800,H1487350,H147D102,H1489890. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Proteccions del cap 
 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 
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- Proteccions de les extremitats superiors 
 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
 
- Proteccions del cos 
 
- Protecció del tronc 
 
- Protecció per treball a la intempèrie 
 
- Roba i peces de senyalització 
 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
 

Resten expressament exclosos: 
 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
 
- El material d’esport 
 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 35 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
 

Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
 

- La gravetat del risc 
 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
 
- Les condicions del lloc de treball 
 
- Les prestacions del propi EPI 
 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir 
la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  

 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 

 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 

 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

 
PROTECCIONS DEL CAP: 

 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 

 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 
demolició 
 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
 
- Moviments de terra i obres en roca 
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- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
 
- Treballs amb explosius 
 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies 
perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se 
els llaç os, cintes i adorns sortints. 

 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai 
al seu interior). 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 

 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 

 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
 
- Acció de pols i fums. 
 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
 
- Enlluernament 
 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades 
i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat  
 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació.  
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 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
 
- Treballs de perforació i burinat 
 
- Talla i tractament de pedres 
 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
 
- Treballs que desprenen radiacions 
 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
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Característiques dels vidres de protecció: 
 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, 
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus 
sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
 

- Treballs de percussió 
 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot 
cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de 
protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui 
adoptar. 
 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
 
- Pols, fums i boires 
 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
 
- Gasos tòxics industrials 
 
- Monòxid de carboni 
 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 
riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
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- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i 
alta concentració de tòxics en suspensió. 
 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu 
ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats 
després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 

 
- Treballs de soldadura 
 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
 
- Treballs amb risc elèctric 
 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
 

- Calçat de protecció i de seguretat: 
� Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
� Treballs en bastides 
� Obres de demolició d’obra grossa 
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� Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 

� Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
� Construcció de sostres 
� Treballs d’estructura metàl·lica 
� Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
� Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
� Treballs de transformació de materials lítics 
� Manipulació i tractament de vidre 
� Revestiment de materials termoaïllants 
� Prefabricats per a la construcció. 
�  

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
 

� Construcció de sostres 
 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
 

� Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
 

� Soldadors 
 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà 
recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a 
l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de 
cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
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 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó 
de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
 

- Treballs en bastides 
 
- Muntatge de peces prefabricades 
 
- Treballs en pals i torres 
 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
 

Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 
per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 

 - Peces i equips de protecció: 
 

� Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius  

� Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
� Manipulació de vidre pla  
� Treballs de rajat de sorra  
� Treballs en cambres frigorífiques  

 
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
 

� Treballs de soldadura en locals exigus  
�  
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 - Davantals antiperforants:  
 

� Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos.  

�  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
 

� Treballs de soldadura. 
� Treballs de forja. 
� Treballs de fosa i emmotllament. 

 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
 
- Facilitat de ventilació 
 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
 
- Facilitat de ventilació 
 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs de muntatge elèctric 
 
- Treballs de manteniment elèctric 
 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
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 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al 
foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al 
trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y 
librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
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H15 - PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1512007,H1521431,H152U000,H1534001,H15Z1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que 
es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
 

� Protecció de forats verticals amb vela de lona 
� Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
� Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
� Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 

taulers de fusta 
� Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
� Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 

xarxes 
� Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de 

fusta 
� Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 

xarxa de seguretat 
� Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
� Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment 
 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
 

� Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
� Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
� Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
� Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
� Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
� Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
� Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
� Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i 

plataforma 
� Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
� Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes: 
 

� Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
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� Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
� Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
� Anellat per a escales de ma 
� Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
� Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics: 
 

� Pantalla de protecció front al vent 
� Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

 
 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines 
o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i 
els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d’utilitzar algun 
EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  
aquestes operacions. 
 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 
 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
 
Ha d’estar constituïda per: 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 46 

- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural. 
 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzatperimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 
kN/m.  
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· 
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces 
d’acer  encastades als sostres. 
 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al 
pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 
una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades 
al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
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Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el 
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estadosmiembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecendisposicionesmínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
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HB - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
 
HBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004,HBBAE001. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació 
o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o 
un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
 
Principis generals: 
 

• Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 

 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què 
realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del 
seus respectius continguts. 
 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, 
quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó  indicatiu. 
 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que 
es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si 
no queda cap obstacle en la calçada. 
 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 
305) 
 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
 
- Mitjançant semàfor regulador. 
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Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb 
armilla fotoluminiscent.  
 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en 
planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major 
sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustanciasnuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustanciaspeligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety coloursand safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberíassegún la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelinesaccording to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principiosbásicos y de seguridad para interfaceshombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTASEN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 51 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC - BALIZAMIENTO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que 
siguin ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
 

- L’abalisament mai no elimina el risc 
 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 
 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 

- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 

CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
 

- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
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� Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
� Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
� La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 

la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número 
de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
 

- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
� Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
� Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
� Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
� Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats. 
 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety coloursand safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002 
 
 
HBC1 - BALIZAMIENTO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que 
siguin ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
 

- L’abalisament mai no elimina el risc. 
 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 

- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 

CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 

 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
 

� Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
� Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
� La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 

de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 

- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
 

� Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
� Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
� Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
� Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats. 
 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA  
 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
 
unitat segons amidament DT. 
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CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
 
m de llargària segons amidament DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustanciasnuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustanciaspeligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety coloursand safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para BajaTensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalacionesindustriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelinesaccording to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principiosbásicos y de seguridad para interfaceshombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMIENTOS 
HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 
HQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ 
obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 
+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat 
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al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en 
detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns 
mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar 
un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals 
de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, 
digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el 
seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat 
del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgoslaborales. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecendisposicionesmínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgosrelacionados con la exposición a agentesbiológicosdurante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progresotécnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con 
la exposición a agentesbiológicosdurante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Col·locació i anivellament 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 
La Llagosta, Junio de 2012 

 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

Victor Martínez González 
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Estudio de Seguridad y Salud

MEDICIONES Pág.: 1

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

1 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

2 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 4583 H1431101

MEDICIÓN  DIRECTA 60,000

u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458

4 H1433115

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 1405 H1445003

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

6 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantte y forradas de nilón lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

7 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla
metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

8 H1465277

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster i algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340

9 H1483344

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Camiseta de trabajo, de algodón10 H1484110

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según UNE-EN 47111 H1485800

Euro
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MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de grosor, homologado
según UNE-EN 340

12 H1487350

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

13 H147D102

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama
240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

14 H1489890

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo
ménsula, de longitud 2,5 m, barra porta redes horizontal, sargento de anclaje al techo, red de seguridad horizontal y con
el desmontaje incluido

1 H1512007

MEDICIÓN  DIRECTA 280,000

m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con traviesa de tablón de madera fijada con soportes de montante
metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje incluido

2 H1521431

MEDICIÓN  DIRECTA 23,000

m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo
con soportes de acero alojados con agujeros al techo

3 H152U000

MEDICIÓN  DIRECTA 300,000

u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos

4 H1534001

MEDICIÓN  DIRECTA 2.000,000

u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y banda
transversal descendiente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

5 HBBAA005

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco,
de diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

6 HBBAB115

Euro
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MEDICIONES Pág.: 3

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontaje incluido

7 HBBAC005

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluido

8 HBBAF004

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido9 HBBAE001

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido10 HBC1KJ00

MEDICIÓN  DIRECTA 400,000

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRACAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones1 H15Z1001

MEDICIÓN  DIRECTA 164,000

mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado, con
instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

2 HQU1531A

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

mes Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

3 HQU1A50A

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de 35 mm de
grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y tablero, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

4 HQU1H53A

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido5 HQU22301

Euro
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MEDICIONES Pág.: 4

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

6 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido

7 HQU27902

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido8 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido9 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido10 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido11 HQU2P001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo12 HQUA1100

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
GASTOS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra1 H16F1004

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos2 H16F3000

MEDICIÓN  DIRECTA 164,000

u Reconocimiento médico3 HQUAM000

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

Euro
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Estudio de Seguridad y Salud

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,09uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €5,74uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,26uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458P- 3
(CERO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €14,90uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 4

(CATORCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €1,66uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 5
(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2,34uH1455710 Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 6

(DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €5,25uH1461110 Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantte y forradas de nilón lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347

P- 7

(CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €24,64uH1465277 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de
impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 8

(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €54,98uH147D102 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas
subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 354

P- 9

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €12,45uH1483344 Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster i algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según
UNE-EN 340

P- 10

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €2,54uH1484110 Camiseta de trabajo, de algodónP- 11
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €19,42uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según
UNE-EN 471

P- 12

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €5,15uH1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de
grosor, homologado según UNE-EN 340

P- 13

(CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €13,09uH1489890 Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

P- 14

(TRECE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
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 €14,15mH1512007 Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con
soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra porta redes horizontal, sargento de anclaje al
techo, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

P- 15

(CATORCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €6,28mH1521431 Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con traviesa de tablón de madera fijada con
soportes de montante metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje incluido

P- 16

(SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €2,22mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
perímetro del techo con soportes de acero alojados con agujeros al techo

P- 17

(DOS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €0,21uH1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras
para cualquier diámetro para 5 usos

P- 18

(CERO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €40,38hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 19
(CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €18,39hH16F1004 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 20
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €23,29hH16F3000 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivosP- 21
(VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €33,26uHBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con
cantos y banda transversal descendiente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29
cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

P- 22

(TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €32,26uHBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos
en color blanco, de diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontaje incluido

P- 23

(TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €26,21uHBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m
de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

P- 24

(VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €5,37uHBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adheridoP- 25
(CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €40,83uHBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con
el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de
distancia, fijada y con el desmontaje incluido

P- 26

(CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €6,10mHBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluidoP- 27
(SEIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €237,10mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero laqueado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamelas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 28

(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
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 €165,37mesHQU1A50A Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero laqueado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 29

(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €154,82mesHQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero laqueado y aislamiento
de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería,
lavamanos de 2 picas con grifo y tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

P- 30

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €55,63uHQU22301 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 31

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €21,24uHQU25701 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y
con el desmontaje incluido

P- 32

(VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €28,70uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

P- 33

(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €113,04uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluidoP- 34
(CIENTO TRECE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €84,95uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 35
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €52,75uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluidoP- 36
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €1,82uHQU2P001 Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluidoP- 37
(UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €109,80uHQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

P- 38

(CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €32,67uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 39
(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
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uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

P- 1  €6,09

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

 €6,09000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2  €5,74

B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

 €5,74000

Otros conceptos 0,00 €

uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2
y UNE-EN 458

P- 3  €0,26

B1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458

 €0,26000

Otros conceptos 0,00 €

uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 4  €14,90

B1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

 €14,90000

Otros conceptos 0,00 €

uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 5  €1,66

B1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140  €1,66000
Otros conceptos 0,00 €

uH1455710 Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 6  €2,34

B1455710 Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

 €2,34000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461110 Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantte y
forradas de nilón lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 7  €5,25

B1461110 Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantte
y forradas de nilón lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €5,25000

Otros conceptos 0,00 €

uH1465277 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a
la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos en el talón
y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 8  €24,64

B1465277 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con
puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos
en el talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €24,64000

Otros conceptos 0,00 €
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uH147D102 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por
un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

P- 9  €54,98

B147D102 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por
un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

 €54,98000

Otros conceptos 0,00 €

uH1483344 Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster i algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340

P- 10  €12,45

B1483344 Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster i algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340

 €12,45000

Otros conceptos 0,00 €

uH1484110 Camiseta de trabajo, de algodónP- 11  €2,54

B1484110 Camiseta de trabajo, de algodón  €2,54000
Otros conceptos 0,00 €

uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologado según UNE-EN 471

P- 12  €19,42

B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en
la espalda, homologado según UNE-EN 471

 €19,42000

Otros conceptos 0,00 €

uH1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de
PVC soldado de 0,3 mm de grosor, homologado según UNE-EN 340

P- 13  €5,15

B1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de
PVC soldado de 0,3 mm de grosor, homologado según UNE-EN 340

 €5,15000

Otros conceptos 0,00 €

uH1489890 Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y
algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos,
homologada según UNE-EN 340

P- 14  €13,09

B1489890 Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster
y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos,
homologada según UNE-EN 340

 €13,09000

Otros conceptos 0,00 €

mH1512007 Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de
personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m,
barra porta redes horizontal, sargento de anclaje al techo, red de seguridad
horizontal y con el desmontaje incluido

P- 15  €14,15

B1510009 Soporte metálico tipo ménsula de 2,5 m de longitud, con mordaza para el
techo para 15 usos

 €4,95000

B1510011 Barra porta redes horizontal, para 15 usos  €0,70750
B1511215 Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de

4 mm de D y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, para 10 usos

 €0,42000

Otros conceptos 8,07 €

mH1521431 Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con traviesa de
tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza
para el techo y con el desmontaje incluido

P- 16  €6,28
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B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €1,50500
B1526EK6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, con

mordaza para el techo, para 15 usos
 €0,74000

Otros conceptos 4,04 €

mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de
acero alojados con agujeros al techo

P- 17  €2,22

B1526EL6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para
alojar en perforaciones del techo, para 15 usos

 €0,61000

B152U000 Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de
advertencia o balizamiento, de 1 m de altura

 €0,51450

Otros conceptos 1,10 €

uH1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos

P- 18  €0,21

B1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos

 €0,03000

Otros conceptos 0,18 €

hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 19  €40,38

Otros conceptos 40,38 €

hH16F1004 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 20  €18,39

Otros conceptos 18,39 €

hH16F3000 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivosP- 21  €23,29

Otros conceptos 23,29 €

uHBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendiente de
izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontaje incluido

P- 22  €33,26

BBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendiente de
izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29 cm, para ser vista
hasta 12 m

 €6,05000

BBBAD015 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de
prohibición, con el texto en negro sobre fondo rojo, de forma rectangular,
con el canto negro, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m

 €8,82000

Otros conceptos 18,39 €

uHBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul,
de forma circular con cantos en color blanco, de diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontaje incluido

P- 23  €32,26

BBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
azul, de forma circular con cantos en color blanco, de diámetro 29 cm,
para ser vista hasta 12 m

 €6,05000

BBBAD025 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de
obligación, con el texto en blanco sobre fondo azul, de forma rectangular,
con el canto blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m

 €7,82000

Otros conceptos 18,39 €

uHBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada y con el desmontaje incluido

P- 24  €26,21
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BBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de
distancia

 €7,82000

Otros conceptos 18,39 €

uHBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido

P- 25  €5,37

BBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico

 €5,37000

Otros conceptos 0,00 €

uHBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con
cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada
y con el desmontaje incluido

P- 26  €40,83

BBBAD004 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de
advertencia, con el texto en negro sobre fondo amarillo, de forma
rectangular, con el canto negro, lado mayor 41 cm, para ser visto hasta
12 m

 €12,94000

BBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, para
ser vista hasta 12 m

 €9,50000

Otros conceptos 18,39 €

mHBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido

P- 27  €6,10

BBC1KJ04 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos  €4,99600
Otros conceptos 1,10 €

mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón
de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 28  €237,10

BQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón
de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con
3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

 €237,10000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1A50A Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de plafón
de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 29  €165,37

BQU1A50A Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de
plafón de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

 €165,37000

Otros conceptos 0,00 €
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

mesHQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de
acero laqueado y aislamiento de 35 mm de grosor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de
lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y tablero, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 30  €154,82

BQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de
acero laqueado y aislamiento de 35 mm de grosor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y tablero, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

 €154,82000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU22301 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

P- 31  €55,63

BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos

 €51,03000

Otros conceptos 4,60 €

uHQU25701 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad
para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

P- 32  €21,24

BQU25700 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas para 4 usos

 €18,48500

Otros conceptos 2,76 €

uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de
anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 33  €28,70

BQU27900 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m
de anchura, con capacidad para 10 personas para 4 usos

 €22,26750

Otros conceptos 6,43 €

uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 34  €113,04

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos  €106,60000
Otros conceptos 6,44 €

uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje
incluido

P- 35  €84,95

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos  €84,00000
Otros conceptos 0,95 €

uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con
el desmontaje incluido

P- 36  €52,75

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad  €50,91000
Otros conceptos 1,84 €

uHQU2P001 Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluidoP- 37  €1,82

BQZ1P000 Colgador para ducha  €0,90000
Otros conceptos 0,92 €

uHQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

P- 38  €109,80

BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

 €109,80000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 39  €32,67
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BQUAM000 Reconocimiento médico  €32,67000
Otros conceptos 0,00 €



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DETALLADO 

 

 



Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTO Pág.: 1

OBRA PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)

20,0006,09 121,80

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 2)

20,0005,74 114,80

3 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 3)

60,0000,26 15,60

4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 4)

20,00014,90 298,00

5 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 5)

20,0001,66 33,20

6 H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión
para ferralla, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 6)

20,0002,34 46,80

7 H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizantte y forradas de nilón lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

20,0005,25 105,00

8 H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, falca
amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

20,00024,64 492,80

9 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster i algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologados según UNE-EN 340 (P - 10)

20,00012,45 249,00

10 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 11) 20,0002,54 50,80

11 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologado según UNE-EN 471 (P -
12)

20,00019,42 388,40

12 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de grosor,
homologado según UNE-EN 340 (P - 13)

20,0005,15 103,00

13 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P -
9)

20,00054,98 1.099,60

14 H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de
poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240,
con bolsillos, homologada según UNE-EN 340 (P - 14)

20,00013,09 261,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.380,60

Euro
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PRESUPUESTO Pág.: 2

OBRA PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas
contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo
ménsula, de longitud 2,5 m, barra porta redes horizontal,
sargento de anclaje al techo, red de seguridad horizontal y con
el desmontaje incluido (P - 15)

280,00014,15 3.962,00

2 H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con
traviesa de tablón de madera fijada con soportes de montante
metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje
incluido (P - 16)

23,0006,28 144,44

3 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con
malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del
techo con soportes de acero alojados con agujeros al techo (P
- 17)

300,0002,22 666,00

4 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos (P - 18)

2.000,0000,21 420,00

5 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre
fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal
descendiente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de
diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

 (P - 22)

10,00033,26 332,60

6 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, de
diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido
 (P - 23)

10,00032,26 322,60

7 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para
ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluido (P - 24)

10,00026,21 262,10

8 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro
sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluido (P - 26)

10,00040,83 408,30

9 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o
pupitre de control eléctrico, adherido (P - 25)

10,0005,37 53,70

10 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con
el desmontaje incluido (P - 27)

400,0006,10 2.440,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 9.011,74

OBRA PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 19)

164,00040,38 6.622,32

Euro
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2 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3
m de plafón de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado, con
instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2
placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial (P - 28)

24,000237,10 5.690,40

3 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3
m de plafón de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 29)

24,000165,37 3.968,88

4 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m
de plafón de acero laqueado y aislamiento de 35 mm de
grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamelas de acero galvanizado con aislamiento
de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de
lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y tablero, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial (P - 30)

24,000154,82 3.715,68

5 HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido
 (P - 31)

20,00055,63 1.112,60

6 HQU25701 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 32)

4,00021,24 84,96

7 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de
longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 33)

2,00028,70 57,40

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 34)

2,000113,04 226,08

9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 35)

2,00084,95 169,90

10 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 36)

2,00052,75 105,50

11 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido
(P - 37)

2,0001,82 3,64

12 HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 38)

2,000109,80 219,60

CAPÍTOLTOTAL 01.03 21.976,96

OBRA PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL GASTOS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD PERSONAL04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 20)

40,00018,39 735,60

2 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P -
21)

164,00023,29 3.819,56

3 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 39) 20,00032,67 653,40

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.04 5.208,56

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

39.577,86PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

Subtotal 39.577,86

13 % Gastos Generales SOBRE 39.577,86....................................................................................................................................5.145,12

6 % Beneficio Industrial SOBRE 39.577,86....................................................................................................................................2.374,67

18 % IVA SOBRE 47.097,65.................................................................................................................................... 8.477,58

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 55.575,23€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS )

La Llagosta, Junio de 2012
EL AUTOR DEL PROYECTO

Víctor Martínez González
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ANEJO 12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

1. CAÑERÍAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE  

2. AGUAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  

3. ARENAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

4. GRAVAS PARA HORMIGONES 

5. CEMENTOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

6. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

7. HORMIGÓN 

8. BARRAS DE ACERO CORRUGADO 

9. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

10. EXCAVACIONES EN ZANJA 

11. OBRAS DE HORMIGÓN 

12. BARRERAS DE SEGURIDAD 

13. PINTURA EN MARCAS VIALES 

14. INSTALACIONES 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Este anejo incluye la enumeración y periodicidad de los diferentes ensayos previstos para los 
materiales y actividades que constituyen las obras proyectadas. 
 
A partir de las mediciones del presupuesto de la obra y de los criterios de control especificados en el 
Pliego de Condiciones Técnicas, se obtienen el número de actuaciones de control, con las siguientes 
consideraciones de tipo general: 
 

• No se han definido ensayos de recepción sobre productos que pueden disponer de marca de 
calidad de producto. En caso de utilizar materiales que incumplan este supuesto, el 
contratista tendrá que realizar, bajo su cargo, los ensayos correspondientes indicados en el 
plan. 
 

• A la hora de contabilizar el número de ensayos de identificación necesarios, se ha supuesto 
un único proveedor para cada material. En caso de variar este supuesto, se tendrán que 
ejecutar los ensayos correspondientes a cada proveedor, tal como se prevé en este plan, a 
cargo del contratista. 

 

• En el caso de los componentes del hormigón, el control necesario es responsabilidad de la 
producción de los materiales y se exigirá aunque no esté considerado explícitamente en el 
plan. 

 
El número de ensayos se obtiene a partir de las frecuencias en mediciones. Si durante la ejecución de 
la obra, atendiendo a criterios de frecuencia temporal, resultaran más ensayos de los previstos, este 
incremento correrá a cargo del contratista, excepto justificación y aceptación por parte de la 
dirección de obra de las causas que hayan podido provocar un ritmo de ejecución más lento del 
previsto. 
 
El Plan de Control se presenta estructurado por ámbitos y por los mismos capítulos del presupuesto 
de obra (actividades). El reparto del número de ensayos de un ámbito en las diferentes actividades se 
realiza, cuándo no hay otro criterio, de forma proporcional a los mediciones de las partidas 
asociadas. 
 
El contratista desarrollará un plan de control de calidad presentando, al inicio de los trabajos, una 
relación valorada de los ensayos que llevará a cabo siguiendo el contenido del presente anejo y de 
todo aquello que en el Pliego de Condiciones Técnicas hace referencia al tema. El coste de este Plan 
de Control se entiende incluido proporcionalmente en cada uno de los precios del cuadro de precios 
del proyecto, por lo cual no será objeto de abono independiente. 
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1.- CAÑERÍAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 
1.1. Control de materiales 
 
Criterios de control 
 
Antes de empezar la obra o si varía el suministro y cada 200 m o fracción de tubo de un mismo 
diámetro que se tenga que colocar, se harán los siguientes ensayos de calidad, inspección visual de 
los tubos y piezas para juntas, identificación de las marcas correspondientes y recepción del 
certificado de calidad del fabricante; control dimensional (5 determinaciones) sobre un 10% de las 
piezas recibidas, diámetro interior, longitud, desviación máxima respecto de la generatriz y grueso. 
 
Adicionalmente y para cada suministrador diferente, se realizarán los siguientes ensayos: 
 

• Densidad (UNE 53.020). 
 

• Resistencia a la tracción (UNE 53.112). 
 

• Alargamiento hasta rotura (UNE 53.112). 
 

• Resistencia a la presión interna (UNE 53.114). 
 

• Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53.118). 
 

• Resistencia al choque térmico (UNE 53.114). 
 

• Estanquidad en el agua y en el aire (UNE 53.114). 
 
En caso de que el material disponga de una marca legalmente reconocida en un país de la CEE, se 
podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. El contratista facilitará, en este caso, los 
resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. 
 
Especificaciones 
 
En cada tubo y pieza especial de entrega constarán los siguientes datos: 
 

• Nombre del fabricante o marca comercial 
 

• Diámetro nominal y grueso 
 

• Fecha de fabricación 
 

• Marca de identificación de los controles en lo que ha sido sometido el lote 
 
Los tubos tienen que ir identificados por la letra correspondiente o la serie a la cual pertenecen. Los 
de la serie F podrán utilizarse para la evacuación de aguas pluviales así como para la ventilación 
primaria y secundaria. 
 
Tanto el tubo como las piezas especiales tendrán sus extremos acabados en un corte perpendicular al 
eje y las embocaduras necesarias para su unión por encolado o junta elástica. 
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Los tubos tendrán un aspecto uniforme, limpio, sin fisuras u otros defectos. La superficie interior será 
lisa y regular. Cumplirán las siguientes especificaciones: 
 
SUMIDEROS 
 
Características geométricas 
 

    Longitud mínima 
Grueso de pared 

Diámetro Tolerancia embocadura 

nominal diámetro Junta Junta 
Nominal Tolerancia 

(mm) exterior encolada elástica 

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

110 ₊ 0,4 48 66 3 ₊ 0,5 

125 ₊ 0,4 51 71 3,1 ₊ 0,5 

160 ₊ 0,5 58 82 4 ₊ 0,6 

200 ₊ 0,6 66 98 4,9 ₊ 0,7 

250 ₊ 0,8 74 138 6,1 ₊ 0,9 

315 ₊ 1,0 82 151 7,7 ₊ 1,0 

400 ₊ 1,0 - 168 9,8 ₊ 1,2 

500 ₊ 1,0 - 198 12,2 ₊ 1,5 

630 ₊ 1,0 - 237 15,4 ₊ 1,8 

710 ₊ 1,0 - 261 17 ₊ 2,0 

800 ₊ 1,0 - 288 19,6 ₊ 2,2 

 
 
Características mecánicas 
 

• Densidad        1,35 – 1,46 g/cm3 
 

• Resistencia a la tracción      ≥ 450 Kp/cm2 
 

• Alargamiento hasta rotura     ≥ 80 % 
 

• Resistencia a la presión interna     No ha de romperse 
 

• Temperatura de reblandecimiento Vicat    ≥ 79 º C 
 

• Comportamiento al calor, variación longitudinal   ≤ 5 % 
 

• Estanqueidad al agua y aire      Ha de cumplir 
 
No se autorizará la colocación de piezas que no vayan acompañadas del correspondiente certificado 
del fabricante. 
 
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá el control sobre dos piezas más del mismo lote, 
aceptándose el conjunto cuando los nuevos resultados sean conformes a las especificaciones. 
  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  
PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)  VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ   

ANEJO 12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                               4 

2.- AGUAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
2.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se quiere utilizar, se harán los 
siguientes ensayos: 
 

• Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234). 
 

• Sustancias disueltas (UNE 7.130). 
 

• Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7.131). 
 

• Ion cloruro Cl- (UNE 7.178). 
 

• Hidratos de carbono (UNE 7.132). 
 

• Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235). 
 
Especificaciones 
 

• Exponente de hidrógeno      pH ≥ 5 
 

• Sustancias disueltas       ≤ 15 g/l 
 

• Sulfatos, expresados en SO4      ≤ 1 g/l 
 

• Ión cloruro Cl- 
 

o Agua para hormigón armado o mortero   ≤ 6,00 g/l 
 

o Agua para hormigón pre o postesado    ≤ 0,25 g/l 
 

• Hidratos de carbono       No ha de presentar 
 

En el caso del ión cloro, el contenido total en el hormigón, suma de las cantidades aportadas por 
cada componente, será: 
 

• Hormigón armado o mortero < 0,40 % 
 

• Hormigón pre o postesado < 0,20 % 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
No se aceptará el agua destinada para la fabricación del hormigón. 
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3.- ARENAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
3.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Mensualmente el contratista presentará el certificado de calidad emitido por la cantera de 
procedencia de los áridos donde se haga constar que cumplen todas las exigencias que se 
establezcan a la instrucción EHE-08 para ser utilizado en la fabricación de hormigones. 
 
Antes de empezar la obra o si varía el suministro y cada 6 meses durante la ejecución de la obra o 50 
m3 como máximo, se harán los siguientes ensayos de calidad para cada una de las arenas utilizadas: 
 

• Terrones de arcilla (UNE 7.133). 
 

• Ensayo granulométrico (UNE 7.139). 
 

• Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE (UNE 7.135). 
 

• Material retenido por el tamiz 0,063 UNE que flota en un líquido de peso específico 2 (UNE 
7.244). 

 

• Compuestos de azufre, (SO3), resp. en el granular seco (UNE 83.120). 
 

• Contenido de ión cloro CL- (UNE 83.124). 
 

• Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 7.137). 
 

• Resistencia al ataque del sulfato magnésico (UNE 7.136). 
 

• Contenido de materia orgánica (UNE 7.082). 
 

• Equivalente de arena (UNE 83.131). 
 

• Friabilidad de la arena (UNE 83.115). 
 

• Absorción de agua (UNE 83.133). 
 
Cada semana se hará un análisis granulométrico. Cada día se determinará la humedad antes de 
empezar la fabricación para ajustar el agua de cada dosificación. 
 
Especificaciones 
 

• Terrones de arcillas      ≤ 1,00 % 
 

• La curva granulométrica no ha de diferir en más de un 10 % respecto de la utilizada para el 
establecimiento de las dosificaciones de hormigón aprobadas. 

 

• Finos que pasan por la criba 0,080 UNE  ≤ 6,00 % 
 

• Material retenido en la criba 0,063 UNE   ≤ 0,50 % 
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• Compuesto de azufre, SO3     ≤ 0,04 % 
 

• Contenido de ión cloro, Cl- 
 

o Hormigón armado o mortero     ≤ 0,04 % 
 

o Hormigón pre o postesado     ≤ 0,03 % 
 

• Reactividad potencial      Nula 
 

• Resistencia al sulfato magnésico, pérdida de peso   ≤ 15 % 
 

• No se utilizarán áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica que produzca 
un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

 

• Equivalente de arena      ≤ 75 
 

• Friabilidad de la arena      ≤ 40 
 

• Absorción de agua       ≤ 5 % 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
No se aceptará la arena destinada si no se cumplen todas las especificaciones de calidad indicadas. 
 
Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones aprobadas, 
se habrán de proponer y aprobar nuevas. 
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4.- GRAVAS PARA HORMIGONES 
 
4.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Mensualmente el contratista presentará el certificado de calidad emitido por la cantera de 
procedencia de los áridos donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias que se establece 
en la instrucción EHE-08 para ser utilizado en la fabricación de hormigones. 
 
Antes de empezar la obra o si varía el suministro y cada 6 meses o 100 m3 como máximo durante la 
ejecución de la obra, se harán los siguientes ensayos de calidad para cada uno de los granulados 
utilizados: 
 

• Terrones de arcilla (UNE 7.133). 
 

• Ensayo granulométrico (UNE 7.139). 
 

• Partículas blandas (UNE 7.134). 
 

• Finos que pasan por la criba 0,080 UNE (UNE 7.135). 
 

• Material retenido por la criba 0,063 UNE que flota en un líquido de peso específico 2 (UNE 
7.244). 

 

• Compuestos de azufre, SO3, resp. en el granular seco (UNE 83.120). 
 

• Contenido de ión cloro CL- (UNE 83.124). 
 

• Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 7.137). 
 

• Resistencia al ataque del sulfato magnésico (UNE 7.136). 
 

• Coeficiente de forma (UNE 7.238). 
 

• Resistencia al desgaste "Los Ángeles" (UNE 83.116). 
 

• Absorción de agua (UNE 83.133). 
 
Cada 15 días se hará un análisis granulométrico. 
 
Especificaciones 
 

• Terrones de arcillas ≤ 0,25 % 
 

• La curva granulométrica no ha de diferir en más de un 10 % respecto de la utilizada para el 
establecimiento de las dosificaciones de hormigón aprobadas. 

• Partículas blandas ≤ 5,00 % 
 

• Finos que pasan por la criba 0,080 UNE ≤ 1,00 % 
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• Material retenido en la criba 0,063 UNE ≤ 0,50 % 
 

• Compuesto de azufre, SO3 ≤ 0,40 % 
 

• Contenido de ión cloro, Cl- 
 

o Hormigón armado o mortero ≤ 0,04 % 
 

o Hormigón pre o postesado ≤ 0,03 % 
 

• Reactividad potencial Nula 
 

• Resistencia al ataque de sulfato magnésico ≤ 18 % 
 

• Coeficiente de forma ≥ 0,15 % 
 

• Resistencia al desgaste “Los Ángeles” ≤ 40 
 

• Absorción de agua ≤ 5 % 
 
Si el hormigón lleva armaduras, el tamaño máximo de los granos será menor que el valor más 
pequeño de los siguientes: 
 

• 0,80 de la distancia libre horizontal entre armaduras 
 

• 1,30 de la distancia entre armadura y el paramento más próximo 
 

• 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones siguientes: 
 
o 1/3 del ancho libre de los nervios en el suelo 

 
o 1/2 del grueso mínimo de la capa superior del suelo 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
No se aceptará la utilización del granulado destinado para la fabricación del hormigón si no se 
cumplen todas las especificaciones de calidad. 
 
Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones aprobadas, 
se habrán de proponer y aprobar nuevas. 
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5.- CEMENTOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
5.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Mensualmente el contratista presentará los certificados de calidad del fabricante del cemento. 
 
Antes de empezar la obra o si varía el suministro y cada 500 t durante la ejecución de la obra, se 
harán los siguientes ensayos de calidad según la instrucción RC-03: 
 

• Pérdida al fuego (UNE 80.221). 
 

• Residuo insoluble (UNE 80.223 y 80.224). 
 

• Composición química 
 

o Cloruros (UNE 80.240). 
 

o Trióxido de azufre (UNE 80.222). 
 

• Principio y fin de adormecimiento (UNE 80.102/87). 
 

• Resistencia mecánica (UNE 80.101). 
 
Sólo quedarán exentas de control de recepción las plantas de hormigón que utilicen exclusivamente 
cementos con marca de calidad. Si algunos de los cementos almacenados no dispone de marca, se 
realizarán ensayos en todos los cementos de la planta y si alguno de ellos no está homologado según 
la norma RC-03, se podrá rechazar el suministro de hormigón de esta planta. 
 
Especificaciones 
 
Las limitaciones de los diferentes ensayos indicados vienen determinadas en los cementos comunes, 
tipo CEM I y CEM II, para los siguientes valores: 
 

• Pérdida al fuego       ≤ 5,00 % 
 

• Residuos insolubles       ≤ 5,00 % 
 

• Composición química 
 

o Cloruros        ≤ 0,10 % 
 

o Trióxido de azufre      ≤ 0,10 % 
 

� clase 32.5, 32,5 R y 42,5     ≤ 3,50 % 
� clase 42.5 R, 52,5 y 52,5 R    ≤ 4,00 % 

 

• Fraguado 
 

o clase 52,5    después de   45’ 
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antes de   12 h 

 
o resto     después de   60’ 

 
antes de   12 h 

 
Los valores especificados de resistencia a compresión para cada una de las clases de cementos tipos 
CEM I y CEM II de la norma RC-03 figuran en la tabla siguiente en N/mm2: 
 

Clase 

Resistencia a compresión 

a 2 días (mín) a 7 días (mín) 
a 28 días 

(mín) (máx) 

32,5 - 16 32,5 52,5 

32,5 R 13,5 - 32,5 52,5 

42,5 13,5 - 42,5 62,5 

42,5 R 20 - 42,5 62,5 

52,5 20 - 52,5 - 

52,5 R 30 - 52,5 - 

 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad 
del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos al cemento a utilizar, a cargo del 
contratista. 
 
Cuándo no se cumpla alguna de las prescripciones de calidad del cemento ensayado, se repetirán los 
ensayos por duplicado, sobre dos muestras sacadas del grupo existente. Si cualquiera de los 
resultados no es satisfactorio, se rechazará el grupo y se harán todos los ensayos mencionados en las 
siguientes cinco partidas que lleguen a la obra. 
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6.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 
 
6.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Antes de la utilización de un aditivo, el contratista entregará los certificados de calidad 
identificadores del producto según la norma UNE 83.200/84, así como los documentos que 
garanticen las características de lo mismo. 
 
El aditivo se suministrará correctamente etiquetado según UNE 83.275/87. 
 
Especificaciones 
 
En los certificados mencionados quedará demostrado, mediante los correspondientes análisis 
químicos, que el aditivo propuesto no contiene sustancias perjudiciales en el cemento o que 
favorezcan la corrosión de las armaduras y que produce los efectos garantizados sin perturbar las 
características mecánicas o químicas del hormigón. 
 
Si el hormigón tiene que contener armaduras pretensadas, el aditivo no podrá contener cloruro 
cálcico ni productos en los que en su composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfatos ni otros 
que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
No se utilizarán aditivos que no lleguen correctamente referenciados y acompañados con el 
correspondiente certificado de garantía del fabricante. 
 
Los ensayos de comprobación del producto tienen que resultar conformes a las especificaciones del 
pliego. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo sobre dos muestras más del mismo lote, 
aceptándose el conjunto siempre que las dos determinaciones resulten satisfactorias. 
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7.- HORMIGÓN 
 
7.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Antes del inicio de la obra se presentarán los certificados de calidad de los materiales componentes y 
los documentos que justifiquen las dosificaciones propuestas para la obtención de las resistencias 
requeridas y se harán los ensayos característicos, según lo que se establece en la instrucción EHE-08: 
 

• Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para 
cada dosificación estudiada se realizarán 4 series de 3 probetas y se ensayarán a compresión 
a los 28 días según las normas UNE 83.301, 83.303 y 83.304. 

 

• Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipos de 
hormigón se cogerán 6 series de 3 probetas que se ensayarán a compresión a 7 y 28 días (3 
probetas para cada edad), según UNE 83.301, 83.303 y 83.304. No serán necesarios estos 
ensayos si el hormigón procede de central certificada o si se dispone de suficiente 
experiencia en su uso. 

 
Durante la ejecución de la obra el control de resistencias y consistencias se realizará con el siguiente 
criterio: 
 

• Por cada 100 m3 de hormigón del mismo tipo y dosificación o fracción semanal si se consume 
menos material, se harán “n” series de 5 probetas para romper 2 a 7 días, 2 a 28 días, 
dejando la quinta en reserva, según las normas UNE 83.301, 83.303 y 83.304: 
 
o Si:    fck 25 N/mm2     n = 2 

 
25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2   n = 4 
 
fck > 35 N/mm2    n = 6 
 

• Por cada una de las series confeccionadas se hará una determinación de la consistencia en el 
cono de Abrams (UNE 83.313). 

 

• Se programarán inspecciones no periódicas en la planta para tener constancia que se fabrica 
el hormigón con la dosificación establecida. 

 
Especificaciones 
 
Los componentes del hormigón, su dosificación y el proceso de fabricación tienen que estar de 
acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
 
La dosificación propuesta tiene que ir acompañada de los correspondientes certificados de control de 
calidad que garanticen que se puede conseguir la resistencia exigida en el proyecto. 
En todos los casos el cálculo de las resistencias estimadas se realizará de acuerdo con el que se indica 
en los apartados correspondientes del EHE-08: 
 

• La mediana de resistencias a compresión obtenida en los ensayos previos de laboratorio 
(fcm), habrá de superar el valor exigido al hormigón con margen suficiente, de manera que 
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sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la 
resistencia característica real (fck) sea superior a la de proyecto. 

 

• Los ensayos característicos se consideran satisfactorios, cuando los valores de resistencia 
obtenidos en cada una de las seis series (xi), ordenados de forma que, x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ x5 ≤ 
x6 verifiquen, x1 + x2 – x3 ≥ fck Las consistencias determinadas con el cono de Abrams, 
respecto de las teóricas, no han de diferir en más de las tolerancias que se indican en la 
siguiente tabla: 
 

Consistencia Asiento (cm) Tolerancia (cm) 

Seca 0 a 2 0 

Plástica 3 a 5 ± 1 

Blanda 6 a 9 ± 1 

Fluida 10 a 15 ± 2 

Líquida 16 a 20 ± 2 

 
 
El ensayo de consistencia se considerará satisfactorio si el valor medio de tres medidas realizadas, 
queda dentro del intervalo estricto especificado y los valores individuales se hayan dentro de los 
márgenes de tolerancia incluida. En caso contrario, se rechazará la mezcla correspondiente, 
procediendo a la corrección de la dosificación. 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
De no cumplirse las condiciones indicadas, se rechazará la mezcla correspondiente y se introducirán 
las oportunas correcciones en la dosificación y/o proceso de ejecución hasta obtener ensayos 
característicos aceptables. 
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8.- BARRAS DE ACERO CORRUGADO 
 
8.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Antes de empezar la obra y para cada partida de suministro, el contratista presentará los certificados 
de garantía del fabricante y los de homologación de las condiciones de adherencia del acero. 
 
Se hará una inspección visual del material, con observación de las marcas de identificación. 
 
Las barras de acero se clasificarán en series en función del diámetro, serie fina, hasta 10 mm, media 
entre 12 mm y 25 mm y grande, superior a 25 mm. Se considera lote de control el conjunto de barras 
de acero del mismo suministrador, designación y serie con un peso máximo de 50 t. Sobre dos 
probetas de cada lote se realizarán los siguientes ensayos: 
 

• Características mecánicas (UNE.7.474 y 36.401). 
 

• Doblado simple (UNE.36.088/1/2R). 
 

• Doblado - desdoblado (UNE 36.068 y 36.088/1/2R). 
 
En el caso de existir empalmes por soldadura se verificará la aptitud para la soldadura en obra (según 
la instrucción EHE-08). Esta comprobación se realizará sobre los lotes correspondientes a los 
diámetros máximo y mínimo que se tienen que soldar. 
 
Para cada diámetro y lote, se harán los siguientes ensayos: 
 

• Ensayo de tracción sobre 3 probetas (1 soldado y las otras dos sin soldar) según UNE 7.474. 
 

• Ensayo de doblado simple sobre 3 probetas soldadas. 
 
Si el acero dispusiese de una marca legalmente reconocida en un país de la CEE, se podrá prescindir 
de los ensayos de control de recepción. El contratista facilitará, en este caso, los resultados de los 
ensayos correspondientes al suministro recibo. 
 
Especificaciones 
 
Las barras de acero llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas a la norma UNE 
36.088/1/81 y las correspondientes al límite elástico pedido en el proyecto. 
 
No presentarán defectos superficiales, fisuras ni ablusados y serán adecuadas para el soldeo. 
 
Después del ensayo de doblado simple a 180º y del ensayo de doblado – desdoblado en 90º, no se 
tienen que observar grietas. 
 
En función del acero utilizado, los valores alcanzados en el ensayo de tracción superarán los mínimos 
que se recogen en la siguiente tabla: 
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Denominación Clase fy fs δ fs/fy 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

 
Los valores del límite elástico (fy) y de la carga de rotura (fs) vienen expresados en N/mm2 y 
alargamiento (δ) en %, siendo la relación entre la longitud de la probeta (L) y el diámetro de la barra 
(D), L = 5 x D. 
 
Las condiciones de adherencia del acero cumplirán: 
 

• Tensión media de adherencia (EHE-08) 
 

o D < 8 mm ≥ 6,88 N/mm2 
 

o 8 ≤ D ≤ 32 mm ≥ (7,84 – 0,12 D) N/mm2 
 

o D > 32 mm ≥ 4,00 N/mm2 
 

• Tensión de rotura de adherencia (EHE-08) 
 

o D < 8 mm ≥ 11,22 N/mm2 
 

o 8 ≤ D ≤ 32 mm ≥ (12,74 – 0,19 D) N/mm2 
 

o D > 32 mm ≥ 6,66 N/mm2 
 
Todos los valores alcanzados en el ensayo de tracción cumplirán los requisitos del alargamiento hasta 
rotura indicados a las especificaciones. 
 
Se considerará aceptable el lote con respecto a las condiciones geométricas, en el doblado y en el 
doblado - desdoblado, cuando los valores individuales obtenidos cumplan las especificaciones de la 
norma UNE 36.068. Cuándo se producen 1 o 2 resultados individuales no conformes, se tomarán 6 
muestras adicionales del lote correspondiente. El lote se aceptará finalmente si allí hay un máximo 
de 2 resultados individuales que incumplen las especificaciones. 
 
Las barras de acero se considerarán aptas para el soldeo si verifican que: 
 

• La resistencia a tracción de la probeta soldada no presenta una disminución superior al 5 % 
respecto a la media de las probetas sin soldar, ni es inferior al valor garantizado. 

 

• El diagrama fuerza – alargamiento cumple que, para cualquier alargamiento., la fuerza 
correspondiente a la barra soldada no es inferior al 95 % del valor más bajo obtenido a partir 
de una de las probetas sin soldar. 
 

• El ensayo de doblado simple para cada una de las probetas soldadas resulta satisfactorio. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se rechazará el lote ensayado. 
 
8.2. Control geométrico 
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Criterios de control 
 
Para cada 50 t o fracción llegada en la obra y antes de su utilización, se hará un ensayo de 
determinación de las características geométricas (UNE 36.068 y 36.088/1/2R) sobre dos probetas de 
cada diámetro: 
 

• Masa o sección transversal. 
 

• Ovalidad. 
 

• Características geométricas de las estrías. 
 
Especificaciones 
 
La sección equivalente de las barras será mayor o igual a 95% de su sección nominal para diámetros 
D menores o iguales a 25 mm y mayor o igual a 96% para D mayores a 25 mm. 
 
La ovalidad, expresada como diferencia (Δ) en mm entre el diámetro máximo y el mínimo, no 
excederá de los valores de la siguiente tabla: 
 

D (mm) Δ (mm) 

6 a 8 1 

10 a 12 1,5 

16 a 25 2 

32 a 50 2,5 

 
El valor medio del ancho de las aletas no superará en más del 20% las medidas homologadas, ni los 
valores de la altura de las estrías serán inferiores, ni la separación de los resaltos superiores, a los 
prescritos o consignados para cada medida en el certificado de adherencia. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
En caso de incumplimiento de las características geométricas, el contratista presentará el certificado 
de homologación de adherencia de los elementos suministrados. 
 
En cualquier otro caso, se rechazará el total del lote controlado. 
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9.- EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
 
9.1. Control geométrico 
 
Criterios de control 
 
Determinación de coordenadas y cotas en el frente de excavación horizontal y sobre cada unidad 
ejecutada. 
 
Especificaciones 
 
La diferencia máxima respecto del eje de la posición teórica de un punto, en horizontal, no tiene que 
ser mayor de ± 10 cm. 
 
La cota observada de cualquier punto tiene que quedar entre -3 cm y + 3 cm respecto de la teórica. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se suspenderán los trabajos, hasta la corrección de la excavación realizada a cargo del contratista. 
 
9.2. Control de ejecución 
 
Inspección de las excavaciones a cielo abierto realizadas y de las medidas de seguridad tomadas 
durante el proceso de ejecución. 
 
Especificaciones 
 
Las excavaciones realizadas y las medidas de seguridad adoptadas tienen que coincidir con las de 
proyecto o con las dictadas por la dirección de la obra a la vista del desarrollo de la actividad 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se desautorizará la continuidad de los trabajos, hasta la corrección de las excavaciones realizadas a 
cargo del contratista. 
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10.- EXCAVACIONES EN ZANJAS 
 
10.1. Control geométrico 
 
Criterios de control 
 
Toma de coordenadas y cotas a ambos lados del fondo de la excavación cada 20 m lineales. 
 
Inspección visual para la localización de los posibles puntos bajos capaces de almacenar agua. 
 
Especificaciones 
 
La anchura de la plataforma no será más pequeña que la prevista menos 10 cm. 
 
La cota observada de cualquier punto tiene que quedar ± 3 cm respecto de la teórica. A lado y lado, 
la diferencia máxima respecto de la posición teórica de un punto, en horizontal, no tiene que ser 
mayor de ± 10 cm. 
 
No tiene que haber puntos bajos que puedan almacenar agua. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se suspenderán los trabajos, hasta la corrección de la excavación realizada a cargo del contratista. 
 
10.2. Control de ejecución 
 
Criterios de control 
 
En las zanjas o pozos donde haya previsto algún tratamiento para el sostén provisional o definitivo o 
medidas especiales de seguridad, se harán inspecciones a lo largo de la ejecución de la excavación 
para analizar los trabajos realizados en relación con los proyectados. 
 
En referencia al control del rellenado, se seguirán los criterios del capítulo correspondiente a los 
materiales utilizados (relleno localizado, material filtrante, relleno a cielo abierto, etc.). 
 
Especificaciones 
 
Las excavaciones realizadas y las medidas tomadas coincidirán con las del proyecto o con las dictadas 
por la dirección de obra a la vista del desarrollo de la actividad. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se desautorizará la continuación de los trabajos hasta la adopción de los sistemas correspondientes 
de seguridad o sostenimiento. 
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11.- OBRAS DE HORMIGÓN 
 
11.1. Control de los materiales 
 
Criterios de control 
 
Antes del inicio de la obra se presentarán los certificados de calidad de los materiales componentes 
del hormigón y los documentos que justifiquen las dosificaciones propuestas para la obtención de las 
resistencias requeridas, según lo que se establece en la instrucción EHE-08. 
 
Durante la ejecución de la obra el control se realizará con el siguiente criterio: 
 

• Por cada 100 m3 de hormigón del mismo tipo y dosificación o fracción semanal si se consume 
menos material, se harán 2 series de 5 probetas que se ensayarán a compresión (romper 2 a 
7 días, 2 a 28 días, dejando la quinta en reserva), según las normas UNE 83.301, 83.303 i 
83.304. En el caso de hormigones de alta resistencia, se incrementará el número de series 
hasta 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2 y hasta 6 si fck > 35 N/mm2. 

 

• Por cada una de las series confeccionadas se hará una determinación de la consistencia en el 
cono de Abrams (UNE 83.313). 

 

• Se programarán inspecciones no periódicas en la planta para tener constancia que se fabrica 
el hormigón con la dosificación establecida. 

 
Especificaciones 
 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte tienen que 
estar de acuerdo con las prescripciones del EHE-08. 
 
La dosificación propuesta tiene que ir acompañada de los correspondientes certificados de control de 
calidad que garanticen que se puede conseguir la resistencia exigida en el proyecto. 
 
La resistencia estimada obtenida para cada lote controlado durante la ejecución de la obra, superará 
la característica de proyecto. 
 
Las consistencias determinadas en el cono de Abrams, respecto de las teóricas, no tienen que diferir 
en más de las tolerancias que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

Consistencia Asiento (cm) Tolerancia (cm) 

Seca 0 a 2 0 

Plástica 3 a 5 ± 1 

Blanda 6 a 9 ± 1 

Fluida 10 a 15 ± 2 

Líquida 16 a 20 ± 2 

 
 
El ensayo de consistencia se considerará satisfactorio si el valor medio de tres medidas realizadas, 
queda dentro del intervalo estricto especificado y los valores individuales se hayan dentro de los 
márgenes de tolerancia incluida. 
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El suministrador entregará con cada carga una hoja donde consten, como mínimo, los datos 
siguientes: 
 

• Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 
 

• Fecha de entrega y número de serie de la hoja. 
 

• Identificación del camión y dirección de suministro. 
 

• Especificaciones del hormigón: 
 

o Resistencia característica. 
 

o Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 
 

o Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 de hormigón. 
 

o Consistencia y relación máxima agua/cemento. 
 

o Tamaño máximo del granulado. 
 

o Tipo de aditivo según la UNE 83.200. 
 

• Cantidad de hormigón de la carga. 
 

• Hora de carga del camión. 
 

• Hora límite para utilizar el hormigón. 
 
La designación del hormigón H-n°, indica la resistencia característica a compresión en N/mm2 a los 
28 días. 
 
El hormigón tiene que llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 
homogénea, sin segregaciones y sin haber iniciado el fraguado. 
 
Queda expresamente prohibida la adición en el hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias que puedan alterar su composición original. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Para cada lote controlado durante la ejecución de la obra, según el resultado obtenido en el cálculo 
de la resistencia característica estimada, las actuaciones a realizar serán las siguientes: 
 

• Si queda por encima del 90% de la de proyecto, se aceptará el lote. 
 

• Si queda por debajo del 90%, se extraerán ocho testigos del lote controlado. Se calculará la 
resistencia característica estimada considerándolos como cuatro series de dos probetas cada 
una y de acuerdo con el indicado en el EHE-08. Si resulta superior al 90% de la de proyecto, 
se aceptará el lote. Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que 
determine el coeficiente de seguridad del hormigón correspondiente. Se aceptará el lote si 
éste coeficiente no es inferior al 90% del previsto en el proyecto. 
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Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a las tolerancias especificadas, se 
rechazará el camión controlado. 
 
11.2. Control geométrico 
 
Criterios de control 
 
Determinación de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes de hormigonar. 
 
Toma de coordenadas y cotas de los puntos que tengan que recibir prefabricados, después del 
hormigonado. 
 
Medida de las dimensiones de todas las unidades estructurales de la obra, entre los encofrados, 
antes de hormigonar. 
 
Especificaciones 
 
La posición del centro y vértice de los cimientos, del centro de los pilares o de cualquier punto 
principal de otra unidad de obra, no diferirá de la teórica en más de 2 cm en cualquier dirección. En 
los puntos que tengan que recibir piezas prefabricadas, la limitación se reduce a 1 cm. 
 
Cualquier dimensión real de un elemento hormigonado tiene que quedar entre el 95% y el 105 % de 
la dimensión proyectada, sin que la diferencia entre ellas supere nunca los 3 cm. 
 
En el caso de cimientos, no se tiene que tener en cuenta ninguna limitación con respecto al 
incremento de las dimensiones en planta proyectadas. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Cuando se observen irregularidades en las dimensiones o en el replanteo antes de hormigonar, se 
corregirán. 
 
En el caso de los puntos que reciban piezas prefabricadas, se harán las oportunas modificaciones. 
 

11.3. Control de ejecución 

Criterios de control 
 
Antes del comienzo de los trabajos el contratista presentará un plan de hormigonado para cada 
elemento estructural, que será aprobado por la dirección de obra. 
 
Este plan incluirá el informe del despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar, con 
indicación de los separadores a colocar para garantizar los recubrimientos mínimos exigidos. 
 
El despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas e indicará 
claramente el lugar dónde se producen las empalmaduras y el número y largo de éstos. Detallará el 
despiece de las armaduras auxiliares. 
 
Se inspeccionarán antes del hormigonado todas las unidades estructurales con observación de los 
siguientes puntos: 
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• Superficie sobre la que se tiene que extender el hormigón y de las condiciones del encofrado. 
 

• Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra. 
 

• Tipo, diámetro, longitud y disposición de las armaduras colocadas. 
 

• Limpieza, rectitud y vínculos de las barras. 
 

• Rigidez del conjunto. 
 
Se controlará el proceso de hormigonado comprobando, entre otros aspectos, la temperatura y las 
condiciones ambientales. 
 
Se vigilará el proceso de desencofrado y las condiciones de curado y se verificará la unidad finalizada 
y las condiciones geométricas del elemento estructural acabado. 
 
Especificaciones 
 
El plan de hormigonado incluirá explícitamente la forma, medios y proceso que el contratista deberá 
prever para la buena colocación del hormigón, haciendo constar: 
 

• Descomposición de la obra en unidades, indicando el volumen de hormigón y la armadura a 
utilizar en cada unidad. 

 

• Forma de tratamiento de las juntas. 
 

• Para cada unidad de obra, 
 

o Personal. 
 

o Características de los medios mecánicos. 
 

o Sistema de hormigonado (mediante bomba, grúa y cubilote, canaladura, vertido directo, 
etc.). 

 
o Vibradores (características y número de éstos, indicando los de repuesto por posible 

avería). 
 

o Secuencia de llenado de los moldes. 
 

o Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y del personal de control. 
 

o Sistema de curado del hormigón. 
 
No se hormigonará sin la conformidad de la dirección de obra, una vez haya revisado el encofrado, la 
limpieza de fondo y paredes, la armadura y haya aprobado la dosificación, método transporte y 
puesta en obra del hormigón. 
 
Los encofrados serán resistentes y estancos. Las superficies estarán lisas, limpias, húmedas e 
impregnadas de desencofrante. 
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Los separadores de las armaduras inferiores de las cimentaciones y los de la parte inferior del dintel 
serán 8 piezas/m2 de mortero de resistencia superior a 250 kp/cm2, dimensiones en planta de 5 x 5 
cm y grueso, el del recubrimiento según la documentación técnica. Los separadores de las armaduras 
laterales serán de plástico en número no inferior a 4 piezas/m2. 
 
Las barras colocadas tendrán los diámetros y las longitudes indicadas en el proyecto o en el despiece 
de detalle correspondiente y habrá tantas como las previstas. 
 
Los puntos de vínculo entre las barras serán suficientes para asegurar la inmovilidad de todas ellas. 
Habrá bastantes elementos de sujeción para asegurar la rigidez del conjunto. 
 
Las armaduras estarán limpias de barros, sin óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias 
perjudiciales. 
 
Los recubrimientos, las empalmaduras por solape o por soldadura y la longitud de anclaje en 
prolongación recta o en patilla normal, cumplirán con los artículos correspondientes de la instrucción 
EHE-08. 
 
Cuando existen recubrimientos superiores a 40 mm, se colocará una malla de reparto en medio de 
este grueso, según se especifica en al EHE-08. 
 
La temperatura para hormigonar estará comprendida entre 5°C y 40°C. El hormigonado se 
suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura pueda ser inferior a 0°C 
y en el caso de viento fuerte o lluvia. 
 
Cuando haya temperaturas bajas, se tomarán medidas de protección del hormigón fresco durante 
dos días, como mínimo. Cuando haya temperaturas muy elevadas y sequedad ambiental, el tiempo 
entre la fabricación y la colocación se reducirá el máximo posible. 
 
No transcurrirá más de 1 ½ hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado. 
 
El hormigón se depositará por pequeñas cantidades que vayan cubriendo las superficies que se 
llenan, sin que se produzcan acumulaciones de material ni disgregaciones. 
 
Se verterá desde pequeñas alturas, inferiores a 1,5 m o con canalizaciones o conductos adecuados. 
 
El grueso de cada capa no será nunca superior a los 50 cm. La compactación se hará con vibradores 
de 6.000 rpm como mínimo. 
 
El vibrador se introducirá y extraerá lentamente y con velocidad constante. La distancia entre dos 
puntos donde se sumerja el vibrador no será mayor de 50 cm. La duración de cada inmersión estará 
entre el minuto y el minuto y medio. 
 
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
 
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 
granulados al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. Antes 
de hormigonar la junta se humectará; cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la 
junta con resina epoxi. 
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Los elementos verticales no se desencofrarán antes de dos días después del hormigonado. Los 
elementos resistentes sólo se podrán desencofrar cuando haya constancia de que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia mínima necesaria para soportar las cargas actuantes. 
 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, todos los elementos 
hormigonados se cuidarán manteniendo la humedad con riegos de agua, embalses, recubrimientos 
con materiales saturados o productos especiales. Éste proceso será como mínimo de: 
 

• 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 
 

• 15 días en tiempo caluroso y seco o cuando la superficie del elemento esté en contacto con 
aguas o filtraciones agresivas. 

 
El curado en agua no se ejecutará con riegos esporádicos del hormigón, sino que hace falta garantizar 
la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales 
tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados en agua, sistema de riego continuo o 
cubrimiento cumplido mediante plásticos. 
 
En caso de que no sea posible el curado en agua, se utilizarán productos filmógenos, que cumplirán 
las especificaciones indicadas en el pliego. 
 
Durante el adormecimiento se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración 
del elemento. 
 
Si sobre el elemento se apoyan otras estructuras, se esperará al menos dos horas antes de 
ejecutarlos a fin de que el hormigón del elemento haya asentado. 
 
El hormigón colocado no tiene que tener disgregaciones o vacíos en la masa. 
 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. Si la superficie tiene que 
quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme sin chorreras, manchas o elementos 
adheridos. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 

• Planeidad de los menajes vistos    ± 6 mm/2 m 
 

• Planeidad de los menajes ocultos    ± 25 mm/2 m 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación de la dirección 
de obra. 
 
Modificación, por parte del contratista, de las irregularidades observadas. 
 
Durante el hormigonado se corregirán las operaciones que no se realicen de acuerdo con las 
especificaciones, no autorizándose la continuación del hormigonado. 
 
Si los plazos para desencofrar no se ajustan a los especificados o no se realiza un curado adecuado y 
se aprecian deficiencias importantes, se extraerán dos testigos para comparar la resistencia con la 
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resistencia característica estimada obtenida del control de materiales de cuyo lote forma parte la 
unidad de obra controlada. 
 
Si la resistencia media de los dos testigos está por sobre el 90% de la requerida, no se tomará 
ninguna medida especial. Si en cambio queda por debajo de este valor, se considerará la unidad de 
obra como un nuevo lote de control de resistencias, se extraerán ocho testigos y se actuará de la 
manera indicada en el apartado de control de materiales. 
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12.- BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
12.1. Control de materiales 
 
Criterios de control 
 
Se inspeccionará visualmente la superficie de la barrera y se comprobará que su aspecto es correcto, 
según las especificaciones establecidas. 
 
Se harán 10 determinaciones del grueso del galvanizado por cada 100 m que se vayan a colocar. Esta 
longitud se considerará un lote de control. 
 
Se pedirán certificados donde se señale el proceso de fijación del galvanizado y la cantidad nominal 
de masa de cinc depositada por decímetro cuadrado (dm2). 
 
Especificaciones 
 
La superficie de la barrera no tendrá que mostrar irregularidades como grietas, granos o manchas de 
acumulación o falta de material depositado. 
 
El grueso del galvanizado no tendrá que ser inferior a 80 micras en ningún punto y la media de las 10 
medidas realizadas tendrá que ser superior a 85 micras. 
 
En los certificados tendrá que figurar la designación "galvanizado en caliente" y la cantidad nominal 
de cinc depositada por dm2; ésta no tendrá que ser inferior a 6 gramos por decímetro cuadrado 
(g/dm2). 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se rechazará el lote ensayado. 
 
12.2. Control geométrico 
 
Criterios de control 
 
Por cada 100 m o fracción de barrera que se tenga que colocar en la obra se realizarán las siguientes 
determinaciones sobre una muestra de 4 elementos: 
 

• Elementos horizontales y verticales, 5 medidas de la longitud y del grueso (1 elemento). 
 

• Placas o pletinas de anclaje, 5 medidas de longitud, de la anchura y del grueso (1 elemento). 
 

• Toma de coordenadas y cotas, una vez replanteada la barrera en la obra, de un 10% de los 
puntos donde se situarán los elementos de anclaje. 

 
 
Especificaciones 
 
Elementos horizontales y verticales: 
 

• Tolerancias de longitud: ± 10 mm respecto de la longitud nominal. 
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• Tolerancias del grueso: 0,2 mm del grueso nominal. 
 
Placas o pletinas de anclaje: 
 

• Grueso mínimo 5 mm. 
 

• Espesura del perno de anclaje 5 mm. 
 

• La diferencia máxima respecto de la posición teórica del punto no tiene que ser mayor de ± 
10 mm. 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
En el caso de que el resultado de una medida no sea satisfactoria, se repetirá la determinación sobre 
otros dos elementos, aceptándose el lote con la excepción del elemento defectuoso cuando ambos 
resultados sean correctos. 
 
12.3. Control de ejecución 
 
Criterios de control 
 
Inspección de todas las longitudes de empotramiento de las unidades de anclaje. 
 
Especificaciones 
 
Los anclajes tienen que garantizar el aplomo vertical de la barrera en posición definitiva. 
 
No se permitirán variaciones de aplomado o nivelación superiores a los 5 mm. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Si existen variaciones de aplomado o nivelación, la corrección será a cargo del contratista. 
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13.- PINTURAS EN MARCAS VIALES 
 
13.1. Control de materiales 
 
Criterios de control 
 
Pinturas 
 
Se exigirá al fabricante la documentación relativa a los certificados y demás documentos que 
testimonien la calidad del material, antes de su recepción. 
 
Antes de la utilización, se realizarán los siguientes ensayos: 
 

• Peso específico (MELC-12 y BS-3.262). 
 

• Contenido de agua. 
 

• Consistencia krebs (MELC-12.74). 
 

• Estabilidad en el calor (ASTM B-28.587). 
 

• Resistencia en el sangrado (MELC-12.84). 
 

• Flexibilidad (MELC-12.97). 
 

• Reflactancia (MELC-12.97). 
 

• Resistencia al desgaste. 
 

• Resistencia a la inmersión (UNE 48.144). 
 

• Resistencia al envejecimiento y a la acción de la luz (MELC-12.94). 
 

• Adherencia (UNE 48.032). 
 

• Tiempo de secado (MELC-12.71). 
 

• Poder de cubrimiento (FNTA 160.261). 
 

• Resistencia a la humedad (FNTA 160.261). 
 
Microesferas de cristal 
 
Antes de su utilización, se realizarán los siguientes ensayos, 
 

• Granulometría (MELC-12.32). 
 

• Resistencia en el agua (BS-3.262/410). 

• Índice de refracción (MELC-12.31). 
 

• Resistencia en los ácidos y en el cloruro sódico (MELC-12.39). 
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• Determinación en peso de pintura y microesferas. 
 
Especificaciones 
 
Pinturas 
 

• La consistencia a 25º ± 0,2 ºC estará comprendida entre 80 y 100 ut krebs. 
 

• La película de pintura tendrá un tiempo máximo de secado de 30 minutos. 
 

• El peso específico se mantendrá dentro de un margen de tolerancia del ± 3 % del indicado 
por el fabricante. 

 

• El ensayo de estabilidad tendrá que cumplir con lo prescrito en el artículo 278.3 del PG-3/75. 
 

• La película de pintura aplicada por el sistema aerográfico no experimentará, para el 
sangrado, un cambio de color mayor que el indicado en el número 6 en la Referencia 
Fotográfica Estándar (ASTM D868-48). 

 

• La reflactancia luminosa aparente de la pintura clase B (blanca) medida sobre fondo blanco 
no será más pequeña que 80. 

 

• La flexibilidad será tal que no se produzca ningún resquicio ni desprendimiento de la película 
sobre mandril de 12,5 mm, examinando la parte doblada a simple vista y sin lupa de 
aumento. 

 

• La resistencia al envejecimiento artificial quedará demostrada si al cabo de 168 horas de 
tratamiento, de acuerdo con la norma, no se producen resquicios, ampollas o cambios 
apreciables de color en la película de pintura, vista la probeta sin ninguna lupa de aumento. 

 

• El cambio de coloración después de las 168 horas será menor que la diferencia existente en 
el par de referencia número 2 de la escala Mansell de grises (ASTM 2616-67). 

 
Microesferas de cristal 
 

• La cantidad máxima tolerable de microesferas defectuosas será del 20% (MELC 12.30). 
 

• El índice de refracción no será más pequeño de 1,50. 
 

• La granulometría de una muestra estará comprendida entre los límites siguientes: 
 

 

Tamiz UNE % en peso que pasa 

0,8 100 

0,63 95-100 

0,5 90-100 

0,32 30-70 

0,125 0-5 
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Después de tres horas de inmersión en una solución IN de cloruro cálcico a 21 ºC, las microesferas de 
cristal no presentarán alteración superficial apreciable. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se rechazará la pintura cuando no se cumplan las especificaciones indicadas. 
 
13.2. Control geométrico 
 
Criterios de control 
 
Se fijarán en el eje de la marca o de su línea de referencia tantos puntos como sean necesarios, 
separados entre sí una distancia no superior a 30 cm. Éstos serán replanteados con aparatos 
topográficos. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se volverá a hacer el replanteo. 
 
13.3. Control de ejecución 
 
Criterios de control 
 
La pintura reflexiva se tendrá que aplicar con un rendimiento comprendido entre 2,4 y 2,7 m2 por 
litro de aglomerado pigmentado y de 1,152 a 1,296 g de esferas de cristal. 
 
La superficie donde se aplique la pintura estará completamente limpia y no podrán ejecutarse 
marcas viales en días de viento fuerte o con temperaturas inferiores a 0 ºC. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se hará un nuevo pintado de las zonas donde no se haya cumplido con lo especificado. 
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14.- INSTALACIONES 
 
14.1. Control de materiales 
 
Criterios de control 
 
Se pedirán al contratista los certificados de calidad de los materiales que forman parte de la 
instalación. 
 
Antes de empezar la obra o si varía el suministro, se realizará un control de recepción de los 
materiales. 
 
Especificaciones 
 
Los elementos que forman parte de la instalación tendrán que cumplir los requisitos del pliego de 
condiciones. 
 
La calidad y tipo de los material acopiados serán las definidas en proyecto. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se rechazarán los materiales que no cumplan las especificaciones de proyecto. 
 
14.2. Control geométrico 
 
Criterios de control 
 
Por cada línea colocada se hará una comprobación de la sección de los conductores y del diámetro 
de los tubos de protección aislantes. 
 
Especificaciones 
 
Las secciones de los conductores se corresponderán con las definidas para cada línea en los planos. 
 
El diámetro del tubo de protección será tal que permita la colocación de los conductores de acuerdo 
con los valores mínimos establecidos en el vigente Reglamento de Baja Tensión en el apartado MI BT 
019. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Se sustituirán aquellas líneas que tengan una sección diferente a la especificada. 
 
No se colocarán más conductores en cada tubo de protección que los fijados por el Reglamento. 
 
 
14.3. Control de ejecución 
 
Criterios de control 
 
Para cada red de distribución se realizará una prueba de la instalación y de los mecanismos de 
protección. 
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La prueba de la instalación comprenderá las siguientes comprobaciones: 
 

• Funcionamiento de los interruptores de control de potencia. 
 

• Funcionamiento de los interruptores diferenciales. 
 

• Funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. 
 

• Medida de los aislamientos. 
 

• Medida de la rigidez dieléctrica. 
 

• Medida de la caída de tensión. 
 

• Comprobación del equilibrado de fases. 
 

• Medida de la corriente de escape. 
 
Especificaciones 
 
Los valores del aislamiento determinados según MI BT 017 no serán inferiores a 250.000 ohmios. 
 
La rigidez dialéctica de la instalación será tal que resista durante un minuto la prueba de tensión 
definida en MI BT 017. 
 
La resistencia en el suelo será tal que no produzca tensiones de contacto superiores a, 
 

• 24 V en local o emplazamiento conductor. 
 

• 50 V en los otros casos. 
 
La caída de tensión será inferior al 3% de la tensión nominal al origen para alumbrado y al 5% para 
los otros casos. 
 
Las corrientes de escape medidas no serán superiores a la sensibilidad que presenten los 
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento 
 
Rectificación de la parte de la instalación comprobada, a cargo del contratista. 
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PLAN DE OBRA 

El objeto del presente proyecto es el de elaborar una planificación de todas las actividades a realizar 

durante el desarrollo de la obra con el objetivo de estimar la duración total necesaria para llevarla a 

cabo. 

Dicha planificación se divide en distintos grupos de actividades, entre los cuales se distinguirán a su 

vez diferentes subactividades. Se establecerá una duración estimada para cada una de ellas según el 

rendimiento que puedan proporcionar los equipos de los que se dispone, así como una condición que 

determinará su comienzo y/o su final. 

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En este grupo se comprenden todas aquellas actividades a realizar en la obra que requieran o 

impliquen un movimiento de tierras. 

1.1. Desbroce 

El desbroce de la zona de afectación será la primera actividad a efectuar en la obra. La superficie a 

desbrozar será todo el espacio que ocupa la estructura del parking, por tanto, sabemos que es de 

unos 5000 m
2
. Para ello se estimará una duración aproximada de 2 días. 

1.2. Excavación de zapatas y riostras 

Dado que la mayor parte de las cimentaciones llega hasta una profundidad de 40 cm, se excavará 

toda la superficie que ocupa la estructura hasta dicha cota, una vez terminado el desbroce. Se 

estimará una duración de 7 días, contando con un rendimiento de los equipos de unos 700 m
3
 al día. 

1.3. Excavación para red de desagüe y pozo de ascensores 

Una vez terminada la excavación anterior, se procederá a realizar la excavación para colocar la red de 

desagüe y la excavación para el pozo de los ascensores. Dado que es una excavación de poca 

envergadura se estimará para llevarla a cabo una duración de 1 día. 

2.- ESTRUCTURAS DE LA PLANTA BAJA 

Entrarán en este grupo todas las estructuras presentes en la primera planta, ya que será el siguiente 

paso en el avance de la construcción. 

2.1. Cimentaciones y riostras 

El primer paso será construir la cimentación del edificio. Esta actividad comenzará a ejecutarse una 

vez que se haya colocado la red de desagües, de modo que no se entorpezca su instalación. 

En primer lugar se creará una capa de hormigón de limpieza en toda la superficie de cimentaciones 

ya excavada, con lo cual se pueden prever unos 3 días. 

Al día siguiente se podrá comenzar a montar y colocar la armadura para aquellas zapatas y riostras 

sobre las que ya se haya vertido el hormigón de limpieza. La colocación de armaduras en toda la 

cimentación se calcula que conllevará unos 15 días. 
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Un día después, podrán comenzar a encofrarse las zapatas y riostras que ya tengan la armadura 

colocada. Se estima que todo el encofrado supondrá una duración de aproximadamente 20 días. 

Se pueden comenzar a hormigonar los elementos que ya tengan la armadura colocada y estén ya 

encofrados, suponiendo por tanto un día después de comenzar a poner los encofrados. Como esta 

actividad es más corta que la anterior pero depende de ella, se deberá tener en cuenta dicha 

diferencia, de modo que se establecerá para esta actividad que terminará un día más tarde de que se 

finalicen los encofrados. 

Para desencofrar las cimentaciones, se esperará a que se haya hormigonado todo y se estimará una 

duración de 3 días. 

Con todo esto, se concluye que la duración estimada para la construcción de las zapatas y riostras de 

la estructura es de 26 días. 

2.2. Solera 

Con las estructuras de cimentación terminadas, se procederá a la ejecución de la solera del parking. 

Dicha solera constará de un relleno de 40 cm de gravas sobre el que se creará posteriormente una 

capa de 15 cm de hormigón, armada con una malla de acero electrosoldada.  

Se prevén 10 días para terminar esta actividad. 

2.3. Pilares 

Se empezará con la ejecución de los pilares a los 6 días de haber comenzado las cimentaciones, de 

modo que haya zapatas que ya estén terminadas, y puedan realizarse ambas actividades 

simultáneamente. 

Para la construcción de los pilares se supondrá un rendimiento, dadas las dimensiones que tienen, de 

10 pilares al día, teniendo que esperar 7 días para su desencofrado. Todo ello supone una duración 

total para la construcción de los pilares, sabiendo que hay 152 unidades, de 22 días. 

2.4. Muros 

Los muros que cubrirán el perímetro de la estructura comenzarán a ejecutarse al mismo tiempo que 

los pilares, con distintos equipos realizando actividades simultáneas. 

Se supondrá para la ejecución del dicho muro un rendimiento de 10 metros de muro al día, con lo 

que, contando que el perímetro del edificio es de aproximadamente 300 metros, se obtendría una 

duración de la actividad de 36 días. 

2.5. Jácenas 

Se iniciará la ejecución de las jácenas que sostendrán el forjado a los 7 días de haber empezado a 

construir los pilares y el muro perimetral, de modo que haya pilares y tramos de muro entre los que 

construirlas que ya estén terminados y con resistencia suficiente para aguantarlas. 

Su construcción se dividirá en los distintos pórticos que contiene la estructura. Se supondrá que el 

equipo puede ejecutar un pórtico en un día. Dado que en la primera planta se dispone de 22 
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pórticos, la duración de la actividad será de 22 días. No obstante, la construcción de las jácenas 

depende totalmente de las anteriores actividades, por lo que se estimarán 10 días más de espera 

para la construcción de pilares. 

Con ello se obtiene una duración de 32 días para la ejecución de las jácenas de la estructura. 

2.6. Forjados 

La colocación de los forjados se iniciará al terminar de construir las jácenas, colocando primero las 

placas alveolares en aquellas jácenas sobre las que hayan pasado al menos 28 días desde su 

hormigonado. 

Se pueden estimar unos 15 días para la colocación de todas las placas y 5 días más para la 

elaboración de la capa de compresión de los forjados. Todo ello supone una duración para realizar 

los forjados de 20 días. 

2.7. Rampa de acceso para vehículos a la segunda planta 

Se comenzará a elaborar la losa maciza que forma la rampa de acceso a la segunda planta al mismo 

tiempo que comience la ejecución de las jácenas, ya que dicha rampa se constituye por 4 jácenas 

perimetrales que harán de encofrado lateral para la losa. 

Se estimarán 5 días para la elaboración del encofrado y apuntalamiento, 4 días para la construcción 

de la armadura y 1 día para el hormigonado. Se desencofrará a los 10 días de haberse hormigonado y 

se necesitarán 2 días para ello. 

Por tanto, la duración para elaborar la rampa de vehículos será de 22 días. 

2.8. Estructura de la escalera 

La ejecución de la estructura de la escalera de acceso a la segunda planta comenzará una vez se 

hayan terminado de colocar los forjados. 

Dado que se trata de una estructura compleja para encofrar, se preverán 3 días para ello, 1 día para 

el montaje de las armaduras y 1 día más para su hormigonado. Se desencofrará 7 días después, 

tardando para ello 1 día. 

Con la previsión realizada, se llevará a cabo la ejecución de la estructura para la escalera en una 

totalidad de 12 días. 

3.- ESTRUCTURAS DE LA PLANTA SUPERIOR 

Entrarán en este grupo todas las estructuras presentes en la segunda planta, siguiendo el mismo 

procedimiento que las de la primera planta. 

3.1. Pilares 

Se empezará con la ejecución de los pilares cuando se haya colocado el forjado de la planta inferior.  

Con el mismo rendimiento, de 10 pilares al día, y teniendo en cuenta que en esta planta se tienen 36 

pilares menos, esta actividad tendrá una duración de 18 días. 
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3.2. Muros 

Los muros perimetrales comenzarán a ejecutarse al mismo tiempo que los pilares, con distintos 

equipos realizando actividades simultáneas. 

Se supondrá un rendimiento de 10 m de muro al día, del mismo modo que antes. Teniendo en 

cuenta que en la segunda planta hay 30 m menos de muro, se tardarán para su ejecución 33 días. 

3.3. Jácenas 

Se iniciará la ejecución de las jácenas siguiendo el mismo criterio anterior, 7 días después de haber 

empezado a ejecutar los pilares y los muros. 

Se supondrá el mismo rendimiento y por tanto, dado que hay el mismo número de pórticos, la misma 

duración, que será de 32 días. 

3.4. Forjados 

La colocación de los forjados se iniciará al terminar de construir las jácenas, colocando primero las 

placas alveolares en aquellas jácenas sobre las que hayan pasado al menos 28 días desde su 

hormigonado. 

Dado que los forjados a colocar son los mismos que en la planta inferior, la duración de la actividad 

será también de 20 días. 

4.- ALBAÑILERÍA 

Se incluirán en el grupo de actividades de albañilería la ejecución de las divisiones interiores del 

edificio, tales como los vestíbulos, la caseta de control, los lavabos, la escalera, los huecos para los 

ascensores y la sala de contadores. 

4.1. Divisiones interiores 

Empezarán a construirse las divisiones interiores del edificio cuando se haya terminado 

completamente toda la ejecución estructural. Hay que tener en cuenta que en el tabique que separa 

la zona de aparcamiento con la caseta de control se dejará una apertura a modo de ventana para que 

el trabajador pueda tener visibilidad y los usuarios puedan dirigirse a él. 

Se supondrá un rendimiento del equipo de unos 25 m
2
 al día. Sabiendo que la totalidad de divisiones 

suma un total de 517,5 m
2
, se estima una duración total de 21 días. 

5.- INSTALACIONES 

Se incluyen en este grupo todas las actividades relacionadas con instalaciones del edificio, tales como 

electricidad, ventilación, sistemas anti-incendio o controles de acceso al edificio, entre otras. 

5.1. Saneamiento y drenaje 

Esta actividad se dividirá en 2 partes: la instalación de desagües de aguas pluviales y los de aguas 

fecales. 
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Comenzarán a instalarse los desagües al inicio de la obra, una vez hecha la excavación para ello y 

antes de comenzar a ejecutar las cimentaciones. Se dejarán preparados los conductos necesarios 

para retomar la instalación una vez terminada la estructura. 

Para la recogida de aguas pluviales, se necesitarán 550 m de tubería. Suponiendo que el equipo 

puede colocar 60 m de tubería en un día, se estima una duración de 9 días. 

Para la evacuación de aguas fecales se necesitará 1 día, dado que la tubería de conexión de la red de 

alcantarillado con los baños del edificio es de 40 m. El mismo equipo se encargará de la instalación 

una vez haya terminado la de aguas pluviales. 

Con todo ello, se estima una duración para las instalaciones de drenaje y saneamiento de 10 días. 

5.2. Fontanería y sanitarios 

Esta instalación se iniciará cuando hayan concluido las divisiones interiores. Se preverán 2 días para 

crear una conexión entre el contador y la acometida, 1 día para conectar dicho contador con la 

caldera, 10 días para la conexión entre la caldera y los servicios, y 5 días para el montaje de lavabos. 

Con ello se presupone un total de 18 días para las instalaciones de fontanería. 

5.3. Gas 

Se creará una conexión de la acometida de gas al contador y de éste a la alimentación de la caldera 

para calentar el agua sanitaria. Se estima para ello una duración de 3 días. 

5.4. Electricidad 

Se iniciará la ejecución de la instalación eléctrica del edificio una vez se haya terminado la instalación 

de gas, de modo que no se interfieran entre ellas. 

Dado que se trata de una instalación con muchas actividades, será necesario establecer varios 

equipos con tal de optimizar el tiempo. Será necesario crear toda la instalación de alumbrado, 

enchufes, interruptores y alimentación de los ascensores, entre otras actividades. Se estiman 20 días 

para llevar la instalación a cabo. 

5.5. Instalación de ascensores 

La instalación de los ascensores puede iniciarse una vez se hayan terminado de construir las 

divisiones necesarias. Es una actividad de larga duración pero ninguna otra actividad depende de ella, 

de modo que solamente se contará con un equipo para ello.  

Se estima una duración de 10 días para cada ascensor, haciendo un total de 20 días. 

5.6. Telecomunicaciones 

La instalación de telecomunicaciones empezará cuando termine la instalación eléctrica, de modo que 

se eviten molestias entre ambas. 

Se estimará 1 día para establecer la conexión con la acometida telefónica y 2 días para elaborar la 

instalación de la red de teléfono en el edificio, sumando un total de 3 días. 
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5.7. Sistema de ventilación 

El sistema de ventilación comenzará a instalarse al mismo tiempo que la red de telecomunicaciones, 

ya que se trabaja en zonas distintas y no se entorpecerán. 

Se estima una totalidad de 20 días para instalar todas las canalizaciones necesarias para la ventilación 

forzada del edificio. 

5.8. Detección de humos 

Los dispositivos de detección de humos se instalarán cuando se haya terminado de pintar el edificio. 

Se instalarán un total de 32 detectores además de la centralita. Suponiendo un rendimiento de 5 

detectores al día, se estima una duración total de 7 días. 

5.9. Sistema anti-incendio 

Una vez instalados los dispositivos de detección, se colocarán los extintores y las mangueras, para las 

cuales será necesario establecer una red de agua de un total de 348,5 m de tubería. Contando que el 

equipo podrá instalar unos 50 m de tubería al día y además el montaje de las conexiones, se estima 

una duración para esta actividad de 10 días. 

5.10. Sistema de barrera 

Se iniciará cuando se haya instalado el sistema anti-incendio. Se instalarán un sistema de barrera en 

cada una de las entradas y salidas para el control de acceso al edificio. Se prevé para ello un total de 

6 días. 

5.11. Cajas de pago automático 

Al mismo tiempo que se esté realizando la instalación de las barreras, se instalarán 2 cajas de pago 

automático en cada uno de los vestíbulos del parking, para lo cual se estima un total de 2 días. 

5.12. Carteles de señalización 

Los carteles de señalización se instalarán cuando ya se hayan terminado de pintar todas las paredes y 

techos del edificio. Se estima una duración de 10 días para la instalación de todos los carteles. 

6.- REVESTIMIENTOS 

Componen este grupo de actividades el alicatado de los baños y el enyesado de paredes y techos en 

las divisiones interiores construidas previamente. 

6.1. Alicatado de baños 

Se iniciará cuando se hayan terminado todas las instalaciones que requieran pasar cableado o 

tuberías por las paredes de división, de modo que ya no se tenga que actuar más sobre dicha pared. 

Suponiendo un rendimiento de 40 m
2
 al día, y teniendo en cuenta que las paredes de los baños 

suman un total de 275 m
2
, se prevé una duración de 7 días. 
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6.2. Enyesado de paredes y techos 

La actividad comenzará al mismo tiempo que el alicatado de baños. Para ello se supondrá un 

rendimiento de 60 m
2
 al día. Teniendo un total de 1340 m

2
 de superficie para enyesar, se estimará 

una duración total de 23 días. 

7.- CARPINTERÍA 

Se comprenden en el grupo de carpintería todas las instalaciones de puertas del edificio, ya sean de 

acceso o interiores. 

7.1. Puertas de madera 

Se empezarán a instalar las puertas de madera en los lavabos y el vestuario una vez que se haya 

terminado de alicatar y enyesar. En total se instalarán 8 puertas de madera, lo cual podrá hacerse en 

1 día. 

7.2. Puertas de acceso peatonal al edificio 

Cuando terminen de colocarse las puertas en las divisiones interiores del edificio, se colocarán las 

puertas exteriores de acceso al edificio para peatones, las cuales serán correderas de cristal y de 

apertura automática, con 2 hojas de 1 metro de anchura por 2,1 metros de altura. 

Dado que son 2 puertas las que se van a colocar, la actividad tendrá una duración de 1 día. 

7.3. Puertas cortafuegos 

Al mismo tiempo, comenzará la instalación de las puertas cortafuegos RF-60 en el acceso a los 

vestíbulos y la caseta de control, así como en las salidas de emergencia. En total se colocarán 6 

puertas con una duración para ello de 1 día. 

7.4. Persianas de acceso de vehículos 

Se colocará una persiana metálica con el correspondiente sistema mecánico en cada una de las 

entradas y salidas del edificio, por si en cualquier momento el establecimiento tuviese que 

permanecer cerrado. Se encargará de ello el mismo equipo que haya instalado las puertas 

cortafuegos, una vez haya terminado. 

Se estimará una duración de 1 día para cada persiana. Con un total de 4 persianas, se establecerá 

una duración total de 4 días. 

8.- CERRAJERÍA 

Formarán este grupo la colocación de la barandilla en la escalera de acceso a la segunda planta y la 

valla de protección en la rampa. 

8.1. Barandillas en escalera 

Cuando se hayan terminado de instalar las persianas en las puertas de acceso, el mismo equipo 

montará las barandillas en la escalera de acceso al segundo piso. Se estima 1 día para dicho montaje. 
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8.2. Valla de protección en rampa 

El mismo equipo se encargará del montaje de la valla de protección, una vez colocada la barandilla de 

la escalera.  

Dicha valla se compone de 25 tramos de 4 metros. Se supondrá un rendimiento de 5 tramos al día, 

sumando así un total de 5 días para montar toda la valla. 

9.- PINTURA 

Componen el grupo de pintura todas las actividades de pintura, tales como las paredes, el 

pavimento, las plazas de aparcamiento o la señalización. 

9.1. Paredes y techos 

Se pintarán las paredes, techos y columnas del interior del edificio una vez que se haya montado la 

valla de protección en la rampa, de modo que nadie tenga que entrar al edificio y no pueda interferir 

en esta actividad. 

Se estimará una duración de una semana y media para pintar cada planta, sumando un total de 15 

días para pintar la totalidad del edificio. 

9.2. Pavimento de calles y plazas 

Se procederá a pintar el pavimento de la planta cuando se haya terminado de pintar el techo y las 

paredes, de modo que dos equipos puedan pintar simultáneamente las paredes en una planta y el 

pavimento en otra.  

Por tanto, la actividad empezará 7 días después de haber empezado a pintar las paredes, y se 

estimará una duración de 10 días por planta, haciendo un total de 20 días para dejar pintado el 

pavimento de ambas plantas. 

 9.3. Señalización 

Del mismo modo, se comenzará a pintar la señalización de una planta cuando ya se haya pintado el 

pavimento, y al mismo tiempo que se pinta el pavimento en la otra planta.  

De este modo, la pintura de señalización comenzará a los 10 días de haber empezado a pintar los 

pavimentos, y se estima una duración de 15 días para ello. 

10.- URBANIZACIÓN 

Se incluyen en este grupo las actividades relacionadas con el exterior del edificio, es decir, los 

acabados de todo aquello que quedará visto desde el exterior. 

10.1. Pavimentación de la acera exterior 

Empezará a pavimentarse la acera del exterior del edificio cuando hayan terminado todas las 

instalaciones que requieran el acceso a arquetas o conductos subterráneos. 
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Se prevén 4 días para la colocación de la base de hormigón con malla electrosoldada. Para la 

colocación de panot, se puede estimar un rendimiento de 60 m
2
 al día. Sabiendo que la totalidad de 

la zona a pavimentar es de 1200 m
2
, la duración será de 10 días.  

Por tanto, se supondrá un total de 14 días para el pavimento de la zona exterior del edificio. 

11.- FIN DE LA OBRA 

Con todas las actividades realizadas y la planificación establecida, se puede estimar una duración 

total de la obra de 314 días laborables. 

A continuación se adjunta el diagrama de Gantt que muestra la planificación de todas las actividades 

de la obra ligadas, así como el camino crítico para su ejecución. 



Id Nombre de tarea Duración

1 Proyecto constructivo de 

un parking superficial de 

dos plantas en la Calle 

Montseny (La Llagosta)

314 días

2 Movimiento de tierras 10 días

3 Desbroce 2 días

4 Excavación para 

cimentaciones

7 días

5 Excavación para red 

de desagüe y pozo 

de ascensores

1 día

6 Estructuras planta 1 99 días

7 Cimentaciones 26 días

8 Solera 10 días

9 Pilares 22 días

10 Muros 36 días

11 Jácenas 32 días

12 Forjados 20 días

13 Rampa de vehículos 22 días

14 Estructura para 

escalera

12 días

15 Estructuras planta 2 55 días

16 Pilares 18 días

17 Muros 33 días

18 Jácenas 32 días

19 Forjados 20 días

20 Albañilería 21 días

21 Divisiones interiores 21 días

22 Instalaciones 303 días

23 Desagües 10 días

24 Pluviales 9 días

25 Fecales 1 día

26 Fontanería y 

sanitarios

18 días

27 Gas 3 días

28 Electricidad 20 días

29 Ascensores 20 días

30 Telecomunicaciones 2 días

31 Sistema de 

ventilación

20 días

32 Detección de humos 7 días

33 Sistema anti-incendio10 días

34 Sistema de barreras 6 días

35 Cajas de pago 

automático

2 días

36 Carteles de 

señalización

10 días

37 Revestimiento 23 días

38 Alicatado de baños 7 días

39 Enyesado de paredes

y techos en 

divisiones interiores

23 días

40 Carpintería 5 días

41 Puertas de madera 

en lavabos y 

vestuario

1 día

42 Puertas de acceso 

peatonal al edificio

1 día

43 Puertas cortafuegos 1 día

44 Persianas de acceso 

para vehículos

4 días

45 Cerrajería 6 días

46 Barandillas en 

escalera de acceso

1 día

47 Valla de protección 

en rampa

5 días

48 Pintura 32 días

49 Paredes y techos 15 días

50 Pavimento de calles 

y plazas

20 días

51 Señalización 15 días

52 Urbanización 14 días

53 Pavimentación de 

acera exterior

14 días

54 Fin de obra 1 día
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Tarea Resumen Resumen del proyecto Resumen manual Tareas críticas

Página 1

Proyecto: Planificacion

Fecha: lun 25/06/12
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Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,02h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,02h Oficial 1a guixaireA0129000

 €23,41h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,02h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,78h Oficial 1a calefactorA012G000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a lampistaA012J000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,44h Ajudant encofradorA0133000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,44h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,60h Ajudant fusterA013A000

 €20,44h Ajudant pintorA013D000

 €20,52h Ajudant manyàA013F000

 €20,41h Ajudant calefactorA013G000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,41h Ajudant lampistaA013J000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,25h Manobre guixaireA0149000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €42,20h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,30kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €0,51kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

B05D7030

 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U450

 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €73,24m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065710C

 €73,41m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I

B065910K

 €83,24m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

B065CD0B

 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,31kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

B0711010

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,98kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,09u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0A61500

 €0,18u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb visB0A61800

 €0,88u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A62F00
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,17u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interiorB0A71M00

 €1,28u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

B0A72L00

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2U002

 €1,31m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C4

 €3,97m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC1310

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €203,19m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €20,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €21,84cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150
usos

B0D6U005

 €29,94cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150
usos

B0D6U010

 €1,30m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €2,09m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 5 usos

B0D72120

 €7,80m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €1,50u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,43u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

B0DZU010

 €0,23u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €10,19m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
valència, de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2,
preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FH2173
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €38,56m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 41,0 a 78,4 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

B4LV05H9

 €37,64m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 52.3 a 101.1 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

B4LV07HF

 €1,58u Peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm,
per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B61575A0

 €0,13m Tira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per
base de paret

B61Z3511

 €14,65dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €1,09kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €13,13kg Pintura partícules metàl·liquesB89ZM000

 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €7,49kg Vernís sintèticB8AZB000

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €6,52kg Protector químic insecticida-fungicidaB8ZA3000

 €9,59kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €0,62u Llambordí granític de 18x9x12 cmB9B11100

 €5,15m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjàB9E11300

 €7,14kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments

B9M121A1

 €7,76kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments

B9M131A1

 €3.789,57u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

BAM2U020

 €22,55u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

BANA7175

 €48,51u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

BAQD2275
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €514,31u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 140x205 cm, preu alt

BASA72H2

 €76,44m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5
kg per m2

BAV7EK77

 €3,00m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

BAZ11196

 €3,53m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

BAZ27100

 €18,76u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

BAZGC160

 €84,54m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària

BB121AE0

 €51,72u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta
intensitat, en dos colors, de material plàstic

BBC2U171

 €54,59u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM11102

 €22,97u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM12502

 €17,38m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO

BBM2AA00

 €10,30m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a
barreres de seguretat

BBMZ1310

 €7,99u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en
doble ona, per a barreres de seguretat

BBMZA810

 €5,47m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

BBMZP010

 €4,17m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD13187B

 €5,36m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13299B

 €3,41m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD132A9B

 €2,26u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

BD1Z2300

 €3,48u Brida per a tub penjat del sostreBD1Z3000

 €19,04u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2
de superfície d'absorció

BD5Z73C0
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €8,47m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7F4570

 €9,38m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7F6570

 €11,25m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7F7570

 €14,64m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7F9570

 €22,00m Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7FB570

 €24,98m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7FC570

 €73,52u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D=70 cm i 145 kg de pes

BDDZ3150

 €2,50u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1.7 kg de pes

BDDZ51D0

 €7,64u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €16,82u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900

 €8,36u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3BA00

 €0,11u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €0,25u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDY3B900

 €0,20u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3BA00

 €11,63m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

BE42C310

 €3,32m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits

BE4424S0

 €12,43m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 1 mm de gruix, amb unió marc cargolat
i clips

BE52Q240

 €22,68u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200
mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

BEK11D71
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 €446,73u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana

BEM12D20

 €203,26u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i
aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de diàmetre 90 cm

BEMJ21C0

 €47,24u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

BEP31130

 €4,83u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

BEW43000

 €13,55u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu superior

BEW51000

 €4,26u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

BEW52000

 €12,70u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

BEWMB000

 €19,13m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF11B200

 €17,05m Tub de coure R250 (semidur) de 76.1 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF52F500

 €11,21u Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de
pressió nominal amb dues unions per a encolar

BFAB1110

 €10,43u Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de
pressió nominal amb dues unions per a encolar

BFAB6110

 €2,46m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1A400

 €0,35m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB25400

 €12,60u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 3´´, per a soldar

BFW11B20

 €6,02u Accessori per a tubs de coure semidur, de 76.1 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

BFW52FB0

 €24,31u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1A05

 €2,03u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2505

 €1,79u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat

BFY11B20

 €1,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 76.1 mm de diàmetre exterior,
per a soldar per capil·laritat

BFY52FB0
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 €0,12u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1A05

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB2505

 €0,89u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

BG151512

 €5,70m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix

BG21RP10

 €0,50m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22H510

 €16,92m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x240 mm2

BG311G00

 €0,89m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció
2x1.5 mm2

BG31F200

 €4,49u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

BG62D1AK

 €15.195,02u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i
funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua,
amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB,
amb quadre elèctric de control i amb quadre de
commutació, muntat sobre silentblocs

BGC1U410

 €0,29u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €0,29u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €75,40u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades
fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm
de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF

BH2D5A42

 €114,52u Llumenera decorativa de paret, SIMES model
MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o
equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i 230 V de
tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

BH2DZS00
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 €53,55u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 300
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció IP 423, per a col.locar superficialment, tipus
Hydra N7S de Daisalux o equivalent

BH61E851

 €54,90u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o
equivalent, amb reactancia electrònica amb 2
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, de
material de fibra de vidre reforçat amb polièster,
difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67

BHB1ZTC7

 €51,89u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN
mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle
de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització
entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell
crepuscular i de l'alcanç 

BHT1Z011

 €3,96u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500
mm de llargària, de 58 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

BHU81154

 €4,45u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W
de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

BHU82223

 €4,53u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W
de potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82

BHU82333

 €0,48u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €2,92u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

BHWB1000

 €45,11u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
600x600 mm, de color blanc, preu mitjà

BJ12B61Q

 €13,27u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <=
53 cm, de color blanc, preu mitjà, mural

BJ13B113

 €116,35u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, amb els
elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment

BJ14B11Q

 €12,60u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu
alt, amb fixacions murals

BJ1BB012

 €42,82u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

BJ23113G

 €13,29u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent,
de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000
c.c.

BJ42U025
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 €29,82u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

BJ43U010

 €67,25u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

BJ46U010

 €179,00u Escalfador d'aigua a gas natural amb pilot, encesa
piezoelèctrica, interior, pressió normal, potència fitxe,
amb cabal de 6 litres/min, ref. 01WB12NL de la sèrie
OPALIA de SAUNIER DICOSA

BJA12110C4JZ

 €612,20u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a
la bateria o al ramal

BJM11401

 €326,63u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal
5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

BJM15030

 €131,59u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

BJMAU010

 €6,82u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x50
cm

BKK15250

 €3.138,52u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric adherència de 450 kg de carrega útil, 8
parades (21 m) i 1 m/s de velocitat

BL113830

 €662,94u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors
elèctrics de passatgers adherència de 450 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat

BL613200

 €1.076,07u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor
elèctric de passatgers, adherència de 450 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat

BL813200

 €723,58u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària

BLA423F0

 €4.253,02u Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s
de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

BLE13320

 €4.816,06u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de
baixada i 8 parades

BLH13528

 €4.158,82u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta
de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de
6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat

BLL1N332

 €105,10u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana,
per a ascensor de passatgers de 8 parades i maniobra
col·lectiva de baixada

BLN12820

 €19,02u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra col·lectiva de baixada

BLR12200
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 €84,88u Selector de parades per a ascensor elèctric amb
sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra
col·lectiva de baixada i 1 m/s de velocitat

BLT12290

 €54,30u Detector de CO amb base de superfície, segons
norma UNE 23300

BM11C120

 €395,51u Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació

BM121C30

 €457,78u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació

BM124230

 €24,70u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

BM131211

 €7,28u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

BM141102

 €210,65u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari

BM231340

 €39,54u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €27,84u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €3,35u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, per a fixar mecànicament

BMDBU005

 €0,59u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

BMY12000

 €0,53u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,27u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €0,59u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €75,45u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

BN326420

 €28,75u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre
brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

BN8363E0

 €9,79u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

BNG1U040
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 €0,50m Conductor coaxial d'atenuació baixaBP412000
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 €80,32m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,11000 0,22200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,630 20,37000 33,20310

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,250 105,75000 26,43750

Subtotal... 59,86260 59,86260

0,190301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,32190

80,32190COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €107,08m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,050 19,03000 19,98150/R

Subtotal... 19,98150 19,98150

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,77000 1,28325/R

Subtotal... 1,28325 1,28325

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,11000 0,22200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,380 20,37000 28,11060

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 105,75000 40,18500

kg Calç aèria CL 90 x =B0532310 190,000 0,09000 17,10000

Subtotal... 85,61760 85,61760

0,199821,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 107,08217
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107,08217COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €100,11m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre guixaire x =A0149000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,600 1,11000 0,66600

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 800,000 0,10000 80,00000

Subtotal... 80,66600 80,66600

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 100,10850

100,10850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 23,02000 0,11510/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 20,44000 0,10220/R

Subtotal... 0,21730 0,21730

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0102 1,08000 0,01102

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 1,050 0,60000 0,63000

Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,86049

0,86049COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,62m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

D0B341C6 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,004 23,02000 0,09208/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,004 20,44000 0,08176/R

Subtotal... 0,17384 0,17384

Materiales:
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m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm

D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
x =B0B341C4 1,100 1,31000 1,44100

Subtotal... 1,44100 1,44100

0,001741,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,61658

1,61658COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €106,01m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

E45917B3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,294 23,02000 6,76788/R

h Manobre x =A0140000 1,176 18,39000 21,62664/R

Subtotal... 28,39452 28,39452

Materiales:

m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B065710C 1,050 73,24000 76,90200

Subtotal... 76,90200 76,90200

0,709862,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,00638

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,00638COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,52m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

E45CA9C4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,060 23,02000 1,38120/R

h Manobre x =A0140000 0,240 18,39000 4,41360/R

Subtotal... 5,79480 5,79480

Maquinaria:

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701100 0,100 156,75000 15,67500/R

Subtotal... 15,67500 15,67500

Materiales:

m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIb

x =B065CD0B 1,020 83,24000 84,90480

Subtotal... 84,90480 84,90480

0,144872,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,51947

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,51947COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,52m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,020 23,02000 0,46040/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,020 20,44000 0,40880/R

Subtotal... 0,86920 0,86920

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,018 1,08000 0,01944

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

x =D0B341C6 1,000 1,61658 1,61658

Subtotal... 1,63602 1,63602

0,013041,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,51826

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,51826COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,012 23,02000 0,27624/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,010 20,44000 0,20440/R

Subtotal... 0,48064 0,48064

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,012 1,08000 0,01296

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,87345 0,87345

0,007211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,36130

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,36130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €66,23m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

E4DCBD02 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 1,265 23,02000 29,12030/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 1,150 20,44000 23,50600/R

Subtotal... 52,62630 52,62630

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581
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m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,298 0,43000 0,55814

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0038 203,19000 0,77212

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos x =B0D629A0 0,0151 20,54000 0,31015

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

x =B0D71130 1,100 1,30000 1,43000

m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

x =B0D75000 1,150 7,80000 8,97000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,060 2,27000 0,13620

Subtotal... 12,29242 12,29242

1,315662,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 66,23438

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,23438COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,05m2 Sostre de 20+5 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, de 55,9 a 101,4
kNm per m d'amplària de moment flector últim

E4LV55H5 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,150 21,99000 3,29850/R

h Manobre x =A0140000 0,150 18,39000 2,75850/R

Subtotal... 6,05700 6,05700

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,150 48,98000 7,34700/R

Subtotal... 7,34700 7,34700

Materiales:

m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120
cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 41,0 a
78,4 kNm per m d'amplària de moment flector últim

x =B4LV05H9 1,000 38,56000 38,56000

Subtotal... 38,56000 38,56000

0,090861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,05486

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,05486COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €51,13m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5
kNm per m d'amplària de moment flector últim

E4LV75H6 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,150 21,99000 3,29850/R

h Manobre x =A0140000 0,150 18,39000 2,75850/R

Subtotal... 6,05700 6,05700
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Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,150 48,98000 7,34700/R

Subtotal... 7,34700 7,34700

Materiales:

m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120
cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 52.3 a
101.1 kNm per m d'amplària de moment flector últim

x =B4LV07HF 1,000 37,64000 37,64000

Subtotal... 37,64000 37,64000

0,090861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 51,13486

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,13486COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,11m2 Envà de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran
format de 700x500x100 mm, per a revestir, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de
peces ceràmiques

E6150B4Q Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,150 23,02000 3,45300/R

h Manobre x =A0140000 0,075 18,39000 1,37925/R

Subtotal... 4,83225 4,83225

Materiales:

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 2,100 0,10000 0,21000

kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma
UNE-EN 14496

x =B05D7030 10,500 0,51000 5,35500

u Peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

x =B61575A0 2,907 1,58000 4,59306

m Tira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per base de
paret

x =B61Z3511 0,380 0,13000 0,04940

Subtotal... 10,20746 10,20746

0,072481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,11219

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,11219COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,03m2 Trasdossat amb plaques de guix laminat de tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada
directament sobre el parament amb guix amb additius
estès a tota la superfície amb llana dentada

E83ER300 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,140 23,78000 3,32920/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,035 20,44000 0,71540/R

Subtotal... 4,04460 4,04460
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Materiales:

kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma
UNE-EN 14496

x =B05D7030 0,520 0,51000 0,26520

m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, segons la
norma UNE-EN 520

x =B0CC1310 1,030 3,97000 4,08910

kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix x =B7J500ZZ 0,399 1,09000 0,43491

m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat x =B7JZ00E1 1,995 0,07000 0,13965

Subtotal... 4,92886 4,92886

0,060671,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,03413

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,03413COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,83m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

E8AA2BC0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,390 23,02000 8,97780/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,040 20,44000 0,81760/R

Subtotal... 9,79540 9,79540

Materiales:

kg Vernís sintètic x =B8AZB000 0,255 7,49000 1,90995

kg Protector químic insecticida-fungicida x =B8ZA3000 0,150 6,52000 0,97800

Subtotal... 2,88795 2,88795

0,146931,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,83028

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,83028COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,55u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

EANA7175 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

x =BANA7175 1,000 22,55000 22,55000

Subtotal... 22,55000 22,55000

COSTE  DIRECTO 22,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,55000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €31,12u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

EAP17175 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,500 23,41000 11,70500/R

Subtotal... 11,70500 11,70500

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,055 1,15000 0,06325

m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà,
per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar

x =BAZ27100 5,400 3,53000 19,06200

Subtotal... 19,12525 19,12525

0,292632,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 31,12288

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,12288COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €93,44u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

EAQD2275 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 1,050 23,41000 24,58050/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,046 20,60000 0,94760/R

Subtotal... 25,52810 25,52810

Materiales:

u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

x =BAQD2275 1,000 48,51000 48,51000

u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla
batent

x =BAZGC160 1,000 18,76000 18,76000

Subtotal... 67,27000 67,27000

0,638202,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 93,43630

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,43630COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,21m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

EAZ11196 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,044 23,41000 1,03004/R

Subtotal... 1,03004 1,03004
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Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,010 1,15000 0,01150

m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

x =BAZ11196 1,050 3,00000 3,15000

Subtotal... 3,16150 3,16150

0,015451,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,20699

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20699COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,43u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

FDB37460 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 1,050 23,02000 24,17100/R

h Manobre x =A0140000 1,050 18,39000 19,30950/R

Subtotal... 43,48050 43,48050

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,2447 64,56000 15,79783

u Llambordí granític de 18x9x12 cm x =B9B11100 75,000 0,62000 46,50000

Subtotal... 62,29783 62,29783

0,652211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,43054

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,43054COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €243,48m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDD1A529 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 4,647 23,02000 106,97394/R

h Manobre x =A0140000 4,647 18,39000 85,45833/R

Subtotal... 192,43227 192,43227

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,006 1,11000 0,00666

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,0163 105,75000 1,72373

u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1D2A1 119,952 0,23000 27,58896

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D070A8B1 0,176 107,08217 18,84646
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Subtotal... 48,16581 48,16581

2,886481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 243,48456

0,00%DESPESES INDIRECTES

243,48456COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,16u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

FDDZ3154 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,410 23,02000 9,43820/R

h Manobre x =A0140000 0,410 18,39000 7,53990/R

Subtotal... 16,97810 16,97810

Materiales:

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0357 39,31000 1,40337

u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm
i 145 kg de pes

x =BDDZ3150 1,000 73,52000 73,52000

Subtotal... 74,92337 74,92337

0,254671,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 92,15614

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,15614COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,13u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDDZ51D9 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,300 23,02000 6,90600/R

h Manobre x =A0140000 0,300 18,39000 5,51700/R

Subtotal... 12,42300 12,42300

Materiales:

u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1.7 kg de pes

x =BDDZ51D0 1,000 2,50000 2,50000

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D070A8B1 0,0095 107,08217 1,01728

Subtotal... 3,51728 3,51728

0,186351,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,12663

0,00%DESPESES INDIRECTES
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16,12663COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,37m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm
de separació, amb pintura de partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

K89BADJ0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,520 23,02000 11,97040/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,050 20,44000 1,02200/R

Subtotal... 12,99240 12,99240

Materiales:

kg Pintura partícules metàl·liques x =B89ZM000 0,3978 13,13000 5,22311

kg Imprimació antioxidant x =B8ZAA000 0,204 9,59000 1,95636

Subtotal... 7,17947 7,17947

0,194891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,36676

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,36676COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €100,10m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

KB121AEM Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,400 23,39000 9,35600/R

h Ajudant manyà x =A013F000 0,200 20,52000 4,10400/R

Subtotal... 13,46000 13,46000

Materiales:

u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella x =B0A62F00 2,000 0,88000 1,76000

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

x =BB121AE0 1,000 84,54000 84,54000

Subtotal... 86,30000 86,30000

0,336502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 100,09650

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,09650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6.024,00u Expendedor de ticket/lector de tarjetes de abonat de
banda magnètica per una única ranura. Pantalla LCD i
funció tàctil per l'operador. Programació de totes les
funcions de configuració i manteniment. Detector de
presència integrat. Inclou secundari de interfonía per
comunicació i diàleg.

WPAAUXE01 Rend.: 1,000
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 €1.600,00u Barrera motoritzada autòmatica d'ús intensiu. Motor
controlat per microprocessador i monitorització
constant per la protecció del motor i gestió de pasos.
Braç de 3 metres de longitud. Detector de presència
integrat, control de seqüència de pas, compleix
normativa CE, instalat.

WPAAUXE02 Rend.: 1,000

 €2.992,00u Rètol lluminós de entrada al aparcament, tipus
banderola ´´P´´ a dues cares, d'acer galvanitzat,
frontal de metacrilat, en vinil decorat amb la lletra P
blanca. Ideal per intemperies. Carcassa amb
imprimació i lacada, amb materials anticorrosius.
Mesures 1300x1050x300 mm. Amb columna de 4,3m,
compleix normativa CE, instal·lat.  

WPAAUXE03 Rend.: 1,000

 €352,00u Rètol lluminós en caixa de acer galvanitzat, rotulada
amb vinili adhesiu translúcid de color blau sobre
metacrilat blanc. Mesures: 700x550x100mm. Sobre
columna d'acer de 2mtrs tractada amb pintura
anticorrosiva i pletina base de 200x200mm. Compleix
normativa CE.

WPAAUXE04 Rend.: 1,000

 €296,00u Kit braç articulat per 3mtrs. de longitud. WPAAUXE05 Rend.: 1,000

 €5.668,00u Lector de sortida per validar ticket/tarjeta d'abonat de
banda magnètica per una única ranura. Pantalla LCD i
funció tàctil per l'operador. Programació de totes les
funcions de configuració i manteniment. Detector de
presència integrat. Inclou secundari d'interfonía per
comunicació i diàleg, compleix normativa CE.

WPAAUXE06 Rend.: 1,000

 €352,00u Rètol lluminós en caixa de acer galvanitzat, rotulada
amb vinili adhesiu translúcid de color blau sobre
metacrilat blanc. Mesures: 700x550x100mm. Sobre
columna de acer de 2mtrs tractada amb pintura
anticorrosiva i pletina base de 200x200mm. Compleix
normativa CE.

WPAAUXE07 Rend.: 1,000

 €14.868,00u Caixer Autòmatic. Validació del ticket/lector de tarjeta
de tot tipus de banda magnètica per una única ranura.
Acceptació de pagament amb monedes, bitllets i vals
del sistema. Inclou desglossament d'informes, control
de nivells i operacions mitjançant claus i targetes de
banda màgnetica, cofret de monedes i cofret de bitllets
amb apilador, pantala TFT tàctil a color, diari
electrònic, detector de presència integrada, control de
seqüència de pas, secundari de interfonía per
comunicació i diàleg. Compleix normativa CE. 

WPAAUXE08 Rend.: 1,000

 €4.716,00u Caixer Automàtic. Amb desglossament d'informes,
caixa de recaudació de monedes i bitllets. Sistema
operatiu Windows CE 4.0 (Net), comunicació
RS232C/485, possibilitat de Ethernet (TCP/IP) i
display LCD d'informació de clients. Inclou validador
del ticket/lector de tarjeta de tot tipus de banda
magnètica per una única ranura. Inclou pantalla TFT
tàctil a color, diari electrònic, detector de presència
integrada, control de seqüència de pas, secundari
d'interfonía per comunicació i diàleg. Compleix
normativa CE. 

WPAAUXE09 Rend.: 1,000
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 €760,00u Kit de tractament de targeta de crèditWPAAUXE10 Rend.: 1,000

 €152,46m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35
kg/m2

145CD2CE Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

x =E45CA9C4 0,300 106,51947 31,95584

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =E4BC3000 35,000 1,36130 47,64550

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist

x =E4DCBD02 1,100 66,23438 72,85782

Subtotal... 152,45916 152,45916

COSTE  DIRECTO 152,45916

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,45916COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,36m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de
formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 55.9 a
101.4 kNm de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una
llum màxima de 8 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0.064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I,
abocat amb cubilot

14LV554E Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

x =E45917B3 0,064 106,00638 6,78441

m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

x =E4B9DC88 1,000 2,51826 2,51826

m2 Sostre de 20+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 20
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 55,9 a 101,4 kNm per m d'amplària de moment
flector últim

x =E4LV55H5 1,000 52,05486 52,05486

Subtotal... 61,35753 61,35753

COSTE  DIRECTO 61,35753

0,00%DESPESES INDIRECTES
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61,35753COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,18m2 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de
formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67.1 a
124.5 kNm de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una
llum màxima de 9 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0.071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I,
abocat amb cubilot

14LV754G Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

x =E45917B3 0,071 106,00638 7,52645

m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

x =E4B9DC88 1,000 2,51826 2,51826

m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de moment
flector últim

x =E4LV75H6 1,000 51,13486 51,13486

Subtotal... 61,17957 61,17957

COSTE  DIRECTO 61,17957

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,17957COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,18m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full
de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format
de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base
de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb
placa de guix laminat de 12.5 mm de gruix adherida
amb adhesiu a base de guix extés a tota la superfície
amb llana dentada, a dues cares

16122A31 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m2 Envà de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format de
700x500x100 mm, per a revestir, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locada amb adhesiu a base de guix
per a unió de peces ceràmiques

x =E6150B4Q 1,000 15,11219 15,11219

m2 Trasdossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament
amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana
dentada

x =E83ER300 2,000 9,03413 18,06826

Subtotal... 33,18045 33,18045

COSTE  DIRECTO 33,18045

0,00%DESPESES INDIRECTES



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 29

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

33,18045COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €158,94m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de
fulles batents de fusta de roure, d'una llum de
bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment
de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment

1A221331 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues
d'acabat

x =E8AA2BC0 2,000 12,83028 25,66056

u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

x =EANA7175 0,714 22,55000 16,10070

u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents,
amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

x =EAP17175 0,714 31,12288 22,22174

u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

x =EAQD2275 0,714 93,43630 66,71352

m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

x =EAZ11196 6,714 4,20699 28,24573

Subtotal... 158,94225 158,94225

COSTE  DIRECTO 158,94225

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,94225COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.041,61u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m
de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14
cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70
cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

2DB1C025 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

x =FDB37460 1,000 106,43054 106,43054

m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =FDD1A529 2,800 243,48456 681,75677

u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm
i 145 kg de pes, col·locat amb morter

x =FDDZ3154 1,000 92,15614 92,15614

u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =FDDZ51D9 10,000 16,12663 161,26630

Subtotal... 1.041,60975 1.041,60975
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COSTE  DIRECTO 1.041,60975

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.041,60975COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €120,46m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva

4B121AEE Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

x =K89BADJ0 1,000 20,36676 20,36676

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

x =KB121AEM 1,000 100,09650 100,09650

Subtotal... 120,46326 120,46326

COSTE  DIRECTO 120,46326

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,46326COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,34m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim

E4D1U010 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,650 23,02000 14,96300/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,750 20,44000 15,33000/R

Subtotal... 30,29300 30,29300

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm x =B0A14300 0,200 0,98000 0,19600

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,050 0,43000 0,45150

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,003 203,19000 0,60957

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos x =B0D6U005 0,005 21,84000 0,10920

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos x =B0D6U010 0,003 29,94000 0,08982

m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de
gruix, per a 5 usos

x =B0D72120 1,300 2,09000 2,71700

l Desencofrant x =B0DZA000 0,050 2,27000 0,11350

Subtotal... 4,28659 4,28659
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0,757332,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 35,33692

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,33692COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,02m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist, a 3 m d'alçària, com a màxim

E4D3U100 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 1,200 23,02000 27,62400/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 1,200 20,44000 24,52800/R

Subtotal... 52,15200 52,15200

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,150 1,15000 0,17250

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,200 0,43000 0,51600

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,030 8,56000 0,25680

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

x =B0D71130 1,100 1,30000 1,43000

m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

x =B0D75000 1,100 7,80000 8,58000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,080 2,27000 0,18160

u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics x =B0DZU010 1,000 0,43000 0,43000

Subtotal... 11,56690 11,56690

1,303802,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 65,02270

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,02270COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,25m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat raspat

E8121214 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a guixaire x =A0129000 0,180 23,02000 4,14360/R

h Manobre guixaire x =A0149000 0,090 19,25000 1,73250/R

Subtotal... 5,87610 5,87610

Materiales:

m3 Pasta de guix B1 x =D07J1100 0,0123 100,10850 1,23133

Subtotal... 1,23133 1,23133

0,146902,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,25433

0,00%DESPESES INDIRECTES
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7,25433COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,73m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3
m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E8242335 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,300 23,02000 6,90600/R

h Manobre x =A0140000 0,200 18,39000 3,67800/R

Subtotal... 10,58400 10,58400

Materiales:

kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

x =B05A2103 0,510 0,30000 0,15300

kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 x =B0711010 4,9028 0,31000 1,51987

m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de
forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411)

x =B0FH2173 1,100 10,19000 11,20900

Subtotal... 12,88187 12,88187

0,264602,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,73047

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,73047COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,49m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

E8989240 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,110 23,02000 2,53220/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,011 20,44000 0,22484/R

Subtotal... 2,75704 2,75704

Materiales:

kg Pintura plàstica per a interiors x =B89ZPD00 0,4998 3,38000 1,68932

Subtotal... 1,68932 1,68932

0,041361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,48772

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,48772COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,54m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

E898J2A0 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,100 23,02000 2,30200/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,010 20,44000 0,20440/R

Subtotal... 2,50640 2,50640

Materiales:

kg Pintura plàstica per a interiors x =B89ZPD00 0,3978 3,38000 1,34456

kg Segelladora x =B8ZA1000 0,153 4,25000 0,65025

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,037601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,53881

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,53881COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,39m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm

E93617B5 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,110 23,02000 2,53220/R

h Manobre x =A0140000 0,240 18,39000 4,41360/R

Subtotal... 6,94580 6,94580

Materiales:

m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

x =B065910K 0,1545 73,41000 11,34185

Subtotal... 11,34185 11,34185

0,104191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,39184

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,39184COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,64m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

E9E1131N Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,600 23,02000 13,81200/R
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h Manobre x =A0140000 0,470 18,39000 8,64330/R

Subtotal... 22,45530 22,45530

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,001 1,11000 0,00111

t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm x =B0312500 0,0449 19,94000 0,89531

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,0031 105,75000 0,32783

m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà x =B9E11300 1,020 5,15000 5,25300

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D070A8B1 0,0315 107,08217 3,37309

Subtotal... 9,85034 9,85034

0,336831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 32,64247

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,64247COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,91m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base i 1 capa d'acabat

E9M1011M Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,260 21,99000 5,71740/R

h Manobre x =A0140000 0,260 18,39000 4,78140/R

Subtotal... 10,49880 10,49880

Materiales:

kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base
per a paviment continu, amb pigments

x =B9M121A1 0,840 7,14000 5,99760

kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa
d'acabat per a paviment continu, amb pigments

x =B9M131A1 0,420 7,76000 3,25920

Subtotal... 9,25680 9,25680

0,157481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,91308

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,91308COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4.152,17u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

EAM2U020 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 35

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Oficial 1a muntador x =A012M000 8,000 23,78000 190,24000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 8,000 20,44000 163,52000/R

Subtotal... 353,76000 353,76000

Materiales:

u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions

x =BAM2U020 1,000 3.789,57000 3.789,57000

Subtotal... 3.789,57000 3.789,57000

8,844002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4.152,17400

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.152,17400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €523,90u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 140x205 cm, preu alt,
col·locada

EASA72H2 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,400 23,39000 9,35600/R

Subtotal... 9,35600 9,35600

Materiales:

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a
una llum de 140x205 cm, preu alt

x =BASA72H2 1,000 514,31000 514,31000

Subtotal... 514,31000 514,31000

0,233902,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 523,89990

0,00%DESPESES INDIRECTES

523,89990COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,21m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg
per m2

EAV7EK77 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,200 23,02000 4,60400/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,050 20,44000 1,02200/R

Subtotal... 5,62600 5,62600

Materiales:

m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de
gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2

x =BAV7EK77 1,000 76,44000 76,44000

Subtotal... 76,44000 76,44000



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 36

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,140652,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 82,20665

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,20665COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,80m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED15B871 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,380 23,02000 8,74760/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,190 20,44000 3,88360/R

Subtotal... 12,63120 12,63120

Materiales:

m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a
encolar

x =BD13187B 1,400 4,17000 5,83800

u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm x =BD1Z2300 0,670 2,26000 1,51420

u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm x =BDW3B800 0,330 7,64000 2,52120

u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm x =BDY3B800 1,000 0,11000 0,11000

Subtotal... 9,98340 9,98340

0,189471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,80407

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,80407COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,96m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm, penjat al sostre

ED7FEB8P Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,700 23,02000 16,11400/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,350 20,44000 7,15400/R

Subtotal... 23,26800 23,26800

Materiales:

m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a
encolar

x =BD132A9B 1,200 3,41000 4,09200

u Brida per a tub penjat del sostre x =BD1Z3000 0,660 3,48000 2,29680

u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm x =BDW3BA00 0,330 8,36000 2,75880

u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm x =BDY3BA00 1,000 0,20000 0,20000

Subtotal... 9,34760 9,34760
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 37

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,349021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 32,96462

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,96462COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,15m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 160 mm, penjat al sostre

ED7FEB9P Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,700 23,02000 16,11400/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,350 20,44000 7,15400/R

Subtotal... 23,26800 23,26800

Materiales:

m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a
encolar

x =BD13299B 1,200 5,36000 6,43200

u Brida per a tub penjat del sostre x =BD1Z3000 0,660 3,48000 2,29680

u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm x =BDW3B900 0,330 16,82000 5,55060

u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm x =BDY3B900 1,000 0,25000 0,25000

Subtotal... 14,52940 14,52940

0,349021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 38,14642

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,14642COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,66m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer inoxidable,
de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,5 mm i muntat superficialment

EE42C312 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,200 20,41000 4,08200/R

Subtotal... 8,83800 8,83800

Materiales:

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 100
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm

x =BE42C310 1,020 11,63000 11,86260

u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de
diàmetre

x =BEW43000 1,000 4,83000 4,83000

Subtotal... 16,69260 16,69260

0,132571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,66317

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 38

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

25,66317COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,81m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

EE4424S3 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,100 23,78000 2,37800/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,100 20,41000 2,04100/R

Subtotal... 4,41900 4,41900

Materiales:

m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb
alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits

x =BE4424S0 1,000 3,32000 3,32000

Subtotal... 3,32000 3,32000

0,066291,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,80529

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,80529COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,71m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

EE52Q24A Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,500 23,78000 11,89000/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,500 20,41000 10,20500/R

Subtotal... 22,09500 22,09500

Materiales:

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de 1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips

x =BE52Q240 1,000 12,43000 12,43000

u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt x =BEW52000 0,200 4,26000 0,85200

Subtotal... 13,28200 13,28200

0,331431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 35,70842

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,70842COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,14u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

EEK11D71 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 39

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,300 20,41000 6,12300/R

Subtotal... 13,25700 13,25700

Materiales:

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm,
d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

x =BEK11D71 1,000 22,68000 22,68000

Subtotal... 22,68000 22,68000

0,198861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 36,13586

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,13586COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €491,14u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i
fixat al conducte de distribució

EEM12D29 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,700 23,78000 16,64600/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,700 20,41000 14,28700/R

Subtotal... 30,93300 30,93300

Materiales:

u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió mitjana

x =BEM12D20 1,000 446,73000 446,73000

u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt x =BEWMB000 1,000 12,70000 12,70000

Subtotal... 459,43000 459,43000

0,773332,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 491,13632

0,00%DESPESES INDIRECTES

491,13632COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €343,60u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i
aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de 90 cm de diàmetre, connectada al
conducte rectangular, muntada adossada i penjada
del sostre

EEMJ21CB Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 2,500 23,78000 59,45000/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 2,500 20,41000 51,02500/R

Subtotal... 110,47500 110,47500
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:

u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament
interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de
diàmetre 90 cm

x =BEMJ21C0 1,000 203,26000 203,26000

u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
superior

x =BEW51000 2,000 13,55000 27,10000

Subtotal... 230,36000 230,36000

2,761882,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 343,59688

0,00%DESPESES INDIRECTES

343,59688COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,70u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

EEP31135 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,300 20,44000 6,13200/R

Subtotal... 13,26600 13,26600

Materiales:

u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm
de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a
col·locar en paret o sostre

x =BEP31130 1,000 47,24000 47,24000

Subtotal... 47,24000 47,24000

0,198991,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 60,70499

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,70499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €57,04m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

EF11B222 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,700 23,78000 16,64600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,700 20,44000 14,30800/R

Subtotal... 30,95400 30,95400

Materiales:

u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior x =B0A71M00 0,250 2,17000 0,54250

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35

x =BF11B200 1,020 19,13000 19,51260

u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
3´´, per a soldar

x =BFW11B20 0,300 12,60000 3,78000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer

negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat
x =BFY11B20 1,000 1,79000 1,79000

Subtotal... 25,62510 25,62510

0,464311,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 57,04341

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,04341COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,14m Tub de coure R250 (semidur) de 76,1 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

EF52F5B1 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,220 23,78000 5,23160/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,220 20,44000 4,49680/R

Subtotal... 9,72840 9,72840

Materiales:

u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre
interior

x =B0A72L00 0,333 1,28000 0,42624

m Tub de coure R250 (semidur) de 76.1 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF52F500 1,020 17,05000 17,39100

u Accessori per a tubs de coure semidur, de 76.1 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil·laritat

x =BFW52FB0 0,150 6,02000 0,90300

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure
semidur, de 76.1 mm de diàmetre exterior, per a soldar per
capil·laritat

x =BFY52FB0 0,500 1,10000 0,55000

Subtotal... 19,27024 19,27024

0,145931,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,14457

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,14457COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,59m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 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 al fons de la rasa

EFB1A455 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,260 23,78000 6,18280/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,260 20,44000 5,31440/R

Subtotal... 11,49720 11,49720

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB1A400 1,020 2,46000 2,50920
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de

diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
x =BFWB1A05 0,300 24,31000 7,29300

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB1A05 1,000 0,12000 0,12000

Subtotal... 9,92220 9,92220

0,172461,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,59186

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,59186COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,70m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

EFB25455 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,060 23,78000 1,42680/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,060 20,44000 1,22640/R

Subtotal... 2,65320 2,65320

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB25400 1,020 0,35000 0,35700

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

x =BFWB2505 0,300 2,03000 0,60900

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB2505 1,000 0,04000 0,04000

Subtotal... 1,00600 1,00600

0,039801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,69900

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,69900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,53u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

EG151512 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 20,41000 3,06150/R

Subtotal... 10,19550 10,19550

Materiales:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment

x =BG151512 1,000 0,89000 0,89000
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u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada x =BGW15000 1,000 0,29000 0,29000

Subtotal... 1,18000 1,18000

0,152931,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,52843

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,52843COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,25m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

EG21RP1G Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,058 23,78000 1,37924/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 20,41000 1,02050/R

Subtotal... 2,39974 2,39974

Materiales:

m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix

x =BG21RP10 1,020 5,70000 5,81400

Subtotal... 5,81400 5,81400

0,036001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,24974

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,24974COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,31m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG22H511 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,016 23,78000 0,38048/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,41000 0,40820/R

Subtotal... 0,78868 0,78868

Materiales:

m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

x =BG22H510 1,020 0,50000 0,51000

Subtotal... 0,51000 0,51000
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0,011831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,31051

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31051COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,99m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x240 mm2, col·locat en tub

EG311G06 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 20,41000 3,06150/R

Subtotal... 6,62850 6,62850

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x240 mm2

x =BG311G00 1,020 16,92000 17,25840

Subtotal... 17,25840 17,25840

0,099431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,98633

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,98633COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,58m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció
2x1,5 mm2, col·locat en tub

EG31F206 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 23,78000 0,35670/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,41000 0,30615/R

Subtotal... 0,66285 0,66285

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1.5 mm2

x =BG31F200 1,020 0,89000 0,90780

Subtotal... 0,90780 0,90780

0,009941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,58059

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,58059COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €12,08u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

EG62D1AK Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,183 20,41000 3,73503/R

Subtotal... 7,30203 7,30203

Materiales:

u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt,

x =BG62D1AK 1,000 4,49000 4,49000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors x =BGW62000 1,000 0,29000 0,29000

Subtotal... 4,78000 4,78000

COSTE  DIRECTO 12,08203

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,08203COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15.327,59u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i
funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua,
amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB,
amb quadre elèctric de control i amb quadre de
commutació, muntat sobre silentblocks i instal.lat

EGC1U410 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 3,000 23,78000 71,34000/R

h Ajudant electricista x =A013H000 3,000 20,41000 61,23000/R

Subtotal... 132,57000 132,57000

Materiales:

u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor
Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció
de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre
de commutació, muntat sobre silentblocs

x =BGC1U410 1,000 15.195,02000 15.195,02000

Subtotal... 15.195,02000 15.195,02000

COSTE  DIRECTO 15.327,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15.327,59000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €97,56u Llumenera decorativa tipus downlight, amb
portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades fluorescents
horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, dimensions
d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP
20, equip AF i col.locada encastada

EH2D5A42 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,300 20,41000 6,12300/R

Subtotal... 13,25700 13,25700

Materiales:

u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents
horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip
AF

x =BH2D5A42 1,000 75,40000 75,40000

u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de
potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura
de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=82

x =BHU82223 2,000 4,45000 8,90000

Subtotal... 84,30000 84,30000

COSTE  DIRECTO 97,55700

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,55700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €132,31u Llumenera decorativa de paret, SIMES model
MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o
equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i 230 V de
tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

EH2DZS00 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,300 20,41000 6,12300/R

Subtotal... 13,25700 13,25700

Materiales:

u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE
RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb làmpada TC-D
de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per
encastar.

x =BH2DZS00 1,000 114,52000 114,52000

u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència
màxima, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

x =BHU82333 1,000 4,53000 4,53000

Subtotal... 119,05000 119,05000
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COSTE  DIRECTO 132,30700

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,30700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,66u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 300
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra
N7S de Daisalux o equivalent

EH61E851 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 20,41000 3,06150/R

Subtotal... 6,62850 6,62850

Materiales:

u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor
de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W
de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 300 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de protecció IP
423, per a col.locar superficialment, tipus Hydra N7S de
Daisalux o equivalent

x =BH61E851 1,000 53,55000 53,55000

u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

x =BHW61000 1,000 0,48000 0,48000

Subtotal... 54,03000 54,03000

COSTE  DIRECTO 60,65850

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,65850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €75,90u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o
equivalent, amb reactancia electrònica amb 2
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, de
material de fibra de vidre reforçat amb polièster,
difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada
superficialment al sostre

EHB1ZTC7 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,230 23,78000 5,46940/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,230 20,41000 4,69430/R

Subtotal... 10,16370 10,16370

Materiales:
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u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb

reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58 W, de forma
rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster,
difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67

x =BHB1ZTC7 1,000 54,90000 54,90000

u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de
llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

x =BHU81154 2,000 3,96000 7,92000

u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

x =BHWB1000 1,000 2,92000 2,92000

Subtotal... 65,74000 65,74000

COSTE  DIRECTO 75,90370

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,90370COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,73u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN
mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle
de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització
entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell
crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

EHT1Z011 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,41000 4,08200/R

Subtotal... 8,83800 8,83800

Materiales:

u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod.
FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció de
200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts
amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç 

x =BHT1Z011 1,000 51,89000 51,89000

Subtotal... 51,89000 51,89000

COSTE  DIRECTO 60,72800

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,72800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,49u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
600x600 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment

EJ12B61Q Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,400 23,02000 9,20800/R

h Manobre x =A0140000 0,200 18,39000 3,67800/R

Subtotal... 12,88600 12,88600

Materiales:

u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 600x600 mm,
de color blanc, preu mitjà

x =BJ12B61Q 1,000 45,11000 45,11000
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m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de

pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701641 0,0021 80,32190 0,16868

Subtotal... 45,27868 45,27868

0,322152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,48683

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,48683COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,52u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
<= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb
suports murals

EJ13B113 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,075 20,41000 1,53075/R

Subtotal... 8,66475 8,66475

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,025 14,65000 0,36625

u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <= 53 cm,
de color blanc, preu mitjà, mural

x =BJ13B113 1,000 13,27000 13,27000

Subtotal... 13,63625 13,63625

0,216622,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,51762

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,51762COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €146,13u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14B11Q Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,000 23,78000 23,78000/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,250 20,41000 5,10250/R

Subtotal... 28,88250 28,88250

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,012 14,65000 0,17580

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i
per a col·locar sobre el paviment

x =BJ14B11Q 1,000 116,35000 116,35000

Subtotal... 116,52580 116,52580
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0,722062,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 146,13036

0,00%DESPESES INDIRECTES

146,13036COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,09u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu
alt, col·locada amb fixacions murals

EJ1BB012 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,450 23,78000 10,70100/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,112 20,41000 2,28592/R

Subtotal... 12,98692 12,98692

Materiales:

u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis x =B0A61500 2,000 0,09000 0,18000

u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions murals

x =BJ1BB012 1,000 12,60000 12,60000

Subtotal... 12,78000 12,78000

0,324672,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,09159

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,09159COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,41u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb sortida d', amb dues entrades
de maniguets

EJ23113G Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,600 23,78000 14,26800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,150 20,41000 3,06150/R

Subtotal... 17,32950 17,32950

Materiales:

u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de maniguets

x =BJ23113G 1,000 42,82000 42,82000

Subtotal... 42,82000 42,82000

0,259941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 60,40944

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,40944COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €19,13u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent,
de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000
c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

EJ42U025 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,250 23,02000 5,75500/R

Subtotal... 5,75500 5,75500

Materiales:

u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de
dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c.

x =BJ42U025 1,000 13,29000 13,29000

Subtotal... 13,29000 13,29000

0,086331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,13133

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,13133COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,00u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

EJ43U010 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,350 23,02000 8,05700/R

Subtotal... 8,05700 8,05700

Materiales:

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans,
de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

x =BJ43U010 1,000 29,82000 29,82000

Subtotal... 29,82000 29,82000

0,120861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 37,99786

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,99786COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €73,09u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U010 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,250 23,02000 5,75500/R

Subtotal... 5,75500 5,75500

Materiales:

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

x =BJ46U010 1,000 67,25000 67,25000

Subtotal... 67,25000 67,25000
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0,086331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 73,09132

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,09132COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €196,95u Escalfador instantani per a gas natural ref. 01WB12NL
de la sèrie OPALIA de SAUNIER DICOSA , de 10 kW
de potència, 6 l/min de cabal i 25 °C de gradient
tèrmic, preu superior, col·locat amb fixacions murals i
connectat

EJA12111C4JZ Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,600 23,78000 14,26800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,150 20,41000 3,06150/R

Subtotal... 17,32950 17,32950

Materiales:

u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis x =B0A61800 2,000 0,18000 0,36000

u Escalfador d'aigua a gas natural amb pilot, encesa
piezoelèctrica, interior, pressió normal, potència fitxe, amb cabal
de 6 litres/min, ref. 01WB12NL de la sèrie OPALIA de SAUNIER
DICOSA

x =BJA12110C4JZ 1,000 179,00000 179,00000

Subtotal... 179,36000 179,36000

0,259941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 196,94944

0,00%DESPESES INDIRECTES

196,94944COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €618,06u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

EJM11401 Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,050 20,41000 1,02050/R

Subtotal... 5,77650 5,77650

Materiales:

u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al
ramal

x =BJM11401 1,000 612,20000 612,20000

Subtotal... 612,20000 612,20000

0,086651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 618,06315

0,00%DESPESES INDIRECTES



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 53

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

618,06315COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €332,49u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal
5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a
una bateria o a un ramal

EJM15030 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,050 20,41000 1,02050/R

Subtotal... 5,77650 5,77650

Materiales:

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical

x =BJM15030 1,000 326,63000 326,63000

Subtotal... 326,63000 326,63000

0,086651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 332,49315

0,00%DESPESES INDIRECTES

332,49315COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €154,03u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, instal·lat encastat en mur

EJMAU010 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,500 23,78000 11,89000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,500 20,44000 10,22000/R

Subtotal... 22,11000 22,11000

Materiales:

u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar

x =BJMAU010 1,000 131,59000 131,59000

Subtotal... 131,59000 131,59000

0,331651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 154,03165

0,00%DESPESES INDIRECTES

154,03165COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €15,80u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x50
cm, fixada mecànicament

EKK15251 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 20,44000 4,08800/R

Subtotal... 8,84400 8,84400

Materiales:

u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x50 cm x =BKK15250 1,000 6,82000 6,82000

Subtotal... 6,82000 6,82000

0,132661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,79666

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,79666COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28.949,46u Ascensor elèctric d'adherència per a 6 persones (450
kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats de 8
parades (21 m), maniobra col·lectiva de baixada,
portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
d'acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable
i qualitat d'acabats mitjana

EL16828N Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 90,000 23,78000 2.140,20000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 90,000 20,44000 1.839,60000/R

Subtotal... 3.979,80000 3.979,80000

Materiales:

u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric
adherència de 450 kg de carrega útil, 8 parades (21 m) i 1 m/s
de velocitat

x =BL113830 1,000 3.138,52000 3.138,52000

u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de
passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de
velocitat

x =BL613200 1,000 662,94000 662,94000

u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de
passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de
velocitat

x =BL813200 1,000 1.076,07000 1.076,07000

u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

x =BLA423F0 8,000 723,58000 5.788,64000

u Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat
i sistema d'accionament de 2 velocitats

x =BLE13320 1,000 4.253,02000 4.253,02000

u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra col·lectiva de baixada i 8 parades

x =BLH13528 1,000 4.816,06000 4.816,06000

u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina
corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i
200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s
de velocitat

x =BLL1N332 1,000 4.158,82000 4.158,82000

u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor de passatgers de 8 parades i maniobra col·lectiva de
baixada

x =BLN12820 1,000 105,10000 105,10000
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u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor

amb maniobra col·lectiva de baixada
x =BLR12200 8,000 19,02000 152,16000

u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de baixada i
1 m/s de velocitat

x =BLT12290 8,000 84,88000 679,04000

Subtotal... 24.830,37000 24.830,37000

139,293003,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28.949,46300

0,00%DESPESES INDIRECTES

28.949,46300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,07u Detector de CO amb base de superfície, segons
norma UNE 23300, muntat superficialment

EM11C110 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 23,78000 5,70720/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 20,44000 4,90560/R

Subtotal... 10,61280 10,61280

Materiales:

u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE
23300

x =BM11C120 1,000 54,30000 54,30000

Subtotal... 54,30000 54,30000

0,159191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 65,07199

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,07199COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €494,84u Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la
paret

EM121C36 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,200 23,78000 52,31600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,200 20,44000 44,96800/R

Subtotal... 97,28400 97,28400

Materiales:

u Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació

x =BM121C30 1,000 395,51000 395,51000

u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

x =BMY12000 1,000 0,59000 0,59000

Subtotal... 396,10000 396,10000
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1,459261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 494,84326

0,00%DESPESES INDIRECTES

494,84326COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €512,23u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la
paret

EM124236 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,200 23,78000 28,53600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 1,200 20,44000 24,52800/R

Subtotal... 53,06400 53,06400

Materiales:

u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació

x =BM124230 1,000 457,78000 457,78000

u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

x =BMY12000 1,000 0,59000 0,59000

Subtotal... 458,37000 458,37000

0,795961,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 512,22996

0,00%DESPESES INDIRECTES

512,22996COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,00u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

EM131211 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 23,78000 5,70720/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 20,44000 4,90560/R

Subtotal... 10,61280 10,61280

Materiales:

u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

x =BM131211 1,000 24,70000 24,70000

u Part proporcional d'elements especials per a sirenes x =BMY13000 1,000 0,53000 0,53000

Subtotal... 25,23000 25,23000
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0,159191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 36,00199

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,00199COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,32u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

EM141102 Rend.: 1,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 23,78000 5,70720/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 20,44000 4,90560/R

Subtotal... 10,61280 10,61280

Materiales:

u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

x =BM141102 1,000 7,28000 7,28000

u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma x =BMY14000 1,000 0,27000 0,27000

Subtotal... 7,55000 7,55000

0,159191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,32199

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,32199COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €323,45u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada
superficialment a la paret

EM23134R Rend.: 1,000P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,500 23,78000 59,45000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,500 20,44000 51,10000/R

Subtotal... 110,55000 110,55000

Materiales:

u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari

x =BM231340 1,000 210,65000 210,65000

u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi x =BMY23000 1,000 0,59000 0,59000

Subtotal... 211,24000 211,24000

1,658251,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 323,44825

0,00%DESPESES INDIRECTES
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323,44825COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €85,61u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,400 23,78000 9,51200/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,400 20,44000 8,17600/R

Subtotal... 17,68800 17,68800

Materiales:

u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x =BM312611 1,000 39,54000 39,54000

u Armari per a extintor per a muntar superficialment x =BM3A1000 1,000 27,84000 27,84000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 67,66000 67,66000

0,265321,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 85,61332

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,61332COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,08u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

EMDBU005 Rend.: 1,000P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,44000 3,06600/R

Subtotal... 6,63300 6,63300

Materiales:

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar
mecànicament

x =BMDBU005 1,000 3,35000 3,35000

Subtotal... 3,35000 3,35000

0,099501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,08249

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,08249COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €86,22u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre
nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

EN326427 Rend.: 1,000P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 23,78000 5,70720/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 20,44000 4,90560/R

Subtotal... 10,61280 10,61280

Materiales:

u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

x =BN326420 1,000 75,45000 75,45000

Subtotal... 75,45000 75,45000

0,159191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 86,22199

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,22199COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,24u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment

EN8363E7 Rend.: 1,000P- 69

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,100 23,78000 2,37800/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,100 20,44000 2,04400/R

Subtotal... 4,42200 4,42200

Materiales:

u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de
25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt

x =BN8363E0 1,000 28,75000 28,75000

Subtotal... 28,75000 28,75000

0,066331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,23833

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,23833COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,77u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

ENG1U040 Rend.: 1,000P- 70

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 20,44000 4,08800/R

Subtotal... 8,84400 8,84400

Materiales:

u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

x =BNG1U040 1,000 9,79000 9,79000

Subtotal... 9,79000 9,79000

0,132661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,76666

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,76666COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,17m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tubEP412006 Rend.: 1,000P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,015 23,78000 0,35670/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,015 20,44000 0,30660/R

Subtotal... 0,66330 0,66330

Materiales:

m Conductor coaxial d'atenuació baixa x =BP412000 1,000 0,50000 0,50000

Subtotal... 0,50000 0,50000

0,009951,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,17325

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17325COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,56u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

FD5Z73CK Rend.: 1,000P- 72

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,060 23,02000 1,38120/R

h Manobre x =A0140000 0,060 18,39000 1,10340/R

Subtotal... 2,48460 2,48460

Materiales:

u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície
d'absorció

x =BD5Z73C0 1,000 19,04000 19,04000

Subtotal... 19,04000 19,04000
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0,037271,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,56187

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,56187COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,18m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

FD7F4575 Rend.: 1,000P- 73

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,0165 23,78000 0,39237/R

h Manobre x =A0140000 0,0165 18,39000 0,30344/R

Subtotal... 0,69581 0,69581

Materiales:

m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7F4570 1,000 8,47000 8,47000

Subtotal... 8,47000 8,47000

0,010441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,17625

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,17625COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,09m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

FD7F6575 Rend.: 1,000P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,0165 23,78000 0,39237/R

h Manobre x =A0140000 0,0165 18,39000 0,30344/R

Subtotal... 0,69581 0,69581

Materiales:

m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7F6570 1,000 9,38000 9,38000

Subtotal... 9,38000 9,38000

0,010441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,08625

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,08625COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,00m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

FD7F7575 Rend.: 1,000P- 75

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,0176 23,78000 0,41853/R

h Manobre x =A0140000 0,0176 18,39000 0,32366/R

Subtotal... 0,74219 0,74219

Materiales:

m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7F7570 1,000 11,25000 11,25000

Subtotal... 11,25000 11,25000

0,011131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,00332

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,00332COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,49m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

FD7F9575 Rend.: 1,000P- 76

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,0198 23,78000 0,47084/R

h Manobre x =A0140000 0,0198 18,39000 0,36412/R

Subtotal... 0,83496 0,83496

Materiales:

m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7F9570 1,000 14,64000 14,64000

Subtotal... 14,64000 14,64000

0,012521,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,48748

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,48748COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €22,85m Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

FD7FB575 Rend.: 1,000P- 77

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,0198 23,78000 0,47084/R

h Manobre x =A0140000 0,0198 18,39000 0,36412/R

Subtotal... 0,83496 0,83496

Materiales:

m Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7FB570 1,000 22,00000 22,00000

Subtotal... 22,00000 22,00000

0,012521,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,84748

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,84748COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,92m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

FD7FC575 Rend.: 1,000P- 78

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,022 23,78000 0,52316/R

h Manobre x =A0140000 0,022 18,39000 0,40458/R

Subtotal... 0,92774 0,92774

Materiales:

m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7FC570 1,000 24,98000 24,98000

Subtotal... 24,98000 24,98000

0,013921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,92166

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,92166COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,93u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

FDK2A4F3 Rend.: 1,000P- 79

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 1,200 23,02000 27,62400/R

h Manobre x =A0140000 1,200 18,39000 22,06800/R

Subtotal... 49,69200 49,69200

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm x =B0312500 0,0245 19,94000 0,48853

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,407 64,56000 26,27592

u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

x =B0DF8H0A 1,007 1,50000 1,51050

u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1D2A1 13,9965 0,23000 3,21920

Subtotal... 31,49415 31,49415

0,745381,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,93153

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,93153COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 80

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,06381/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,26068/R

Subtotal... 0,32449 0,32449

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,73370/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,40740/R

Subtotal... 2,14110 2,14110

COSTE  DIRECTO 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 81

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 65

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,00728/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02379/R

Subtotal... 0,03107 0,03107

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 66,65000 0,08331/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 2,000 41,01000 0,10253/R

Subtotal... 0,18584 0,18584

COSTE  DIRECTO 0,21691

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21691COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,64m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U070 Rend.: 37,000P- 82

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,62946/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 2,37730/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,05568/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 2,98216/R

Subtotal... 7,04460 7,04460

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 8,000 1,95000 0,42162/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 2,400 101,07000 6,55589/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,200 6,85000 0,22216/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 2,400 17,28000 1,12086/R

Subtotal... 8,32053 8,32053

Materiales:

m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U450 1,050 84,07000 88,27350

Subtotal... 88,27350 88,27350

COSTE  DIRECTO 103,63863

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,63863COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 390,000P- 83

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,243 23,29000 0,01451/R
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h Oficial 1a x =A0121000 2,673 21,99000 0,15072/R

h Ajudant x =A013U001 2,673 19,53000 0,13386/R

Subtotal... 0,29909 0,29909

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,189 41,71000 0,02021/R

h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,675 2,22000 0,00384/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,675 2,39000 0,00414/R

Subtotal... 0,02819 0,02819

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,010 1,13000 0,01130

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

x =B0B2U002 1,050 0,62000 0,65100

Subtotal... 0,66230 0,66230

COSTE  DIRECTO 0,98958

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,98958COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,87m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 84

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 2,58778/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 9,77333/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 19,53000 6,51000/R

h Manobre x =A0140000 3,000 18,39000 6,13000/R

Subtotal... 25,00111 25,00111

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 54,58000 1,21289/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,76111/R

Subtotal... 1,97400 1,97400

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,43000 1,29000

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,26000 1,26000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,27000 0,17025

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 3,89945 3,89945

COSTE  DIRECTO 30,87456

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,87456COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €34,74m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 85

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 2,74000/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 10,34824/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 19,53000 6,89294/R

h Manobre x =A0140000 3,000 18,39000 6,49059/R

Subtotal... 26,47177 26,47177

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 54,58000 1,28424/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,80588/R

Subtotal... 2,09012 2,09012

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,43000 1,29000

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a
3 usos

x =B0D7UC11 1,000 3,54000 3,54000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,27000 0,17025

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 6,17945 6,17945

COSTE  DIRECTO 34,74134

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,74134COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,66m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

GB2A1001 Rend.: 1,000P- 86

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,050 21,99000 1,09950/R

h Manobre x =A0140000 0,150 18,39000 2,75850/R

Subtotal... 3,85800 3,85800

Materiales:

m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb característiques
AASHO

x =BBM2AA00 1,000 17,38000 17,38000

m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

x =BBMZP010 0,250 5,47000 1,36750

Subtotal... 18,74750 18,74750

0,057871,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,66337

0,00%DESPESES INDIRECTES



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 68

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

22,66337COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,73u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat
flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat clavat

GB2B5531 Rend.: 1,000P- 87

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,020 21,99000 0,43980/R

h Manobre x =A0140000 0,100 18,39000 1,83900/R

Subtotal... 2,27880 2,27880

Maquinaria:

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0A000 0,070 42,20000 2,95400/R

Subtotal... 2,95400 2,95400

Materiales:

m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de
seguretat

x =BBMZ1310 1,600 10,30000 16,48000

u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona,
per a barreres de seguretat

x =BBMZA810 2,000 7,99000 15,98000

Subtotal... 32,46000 32,46000

0,034181,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 37,72698

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,72698COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €69,52u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11111 Rend.: 1,000P- 88

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,800 18,39000 14,71200/R

Subtotal... 14,71200 14,71200

Materiales:

u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

x =BBM11102 1,000 54,59000 54,59000

Subtotal... 54,59000 54,59000

0,220681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 69,52268

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,52268COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €37,90u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11241 Rend.: 1,000P- 89

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,800 18,39000 14,71200/R

Subtotal... 14,71200 14,71200

Materiales:

u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

x =BBM12502 1,000 22,97000 22,97000

Subtotal... 22,97000 22,97000

0,220681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 37,90268

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,90268COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,45u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta
intensitat, en dos colors, de material plàstic resistent a
impactes, fixat al paviment amb passador

GBC1U172 Rend.: 1,000P- 90

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,200 18,39000 3,67800/R

Subtotal... 3,67800 3,67800

Materiales:

u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en
dos colors, de material plàstic

x =BBC2U171 1,000 51,72000 51,72000

Subtotal... 51,72000 51,72000

0,055171,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,45317

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,45317COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,67u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de
pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat
al fons de la rasa

GFAB1116 Rend.: 1,000P- 91

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,300 20,44000 6,13200/R

Subtotal... 13,26600 13,26600

Materiales:

u Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal amb dues unions per a encolar

x =BFAB1110 1,000 11,21000 11,21000
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Subtotal... 11,21000 11,21000

0,198991,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 24,67499

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,67499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,89u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de
pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat
al fons de la rasa

GFAB6116 Rend.: 1,000P- 92

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,300 20,44000 6,13200/R

Subtotal... 13,26600 13,26600

Materiales:

u Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal amb dues unions per a encolar

x =BFAB6110 1,000 10,43000 10,43000

Subtotal... 10,43000 10,43000

0,198991,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,89499

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,89499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11.264,00u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que
conformen el sistema de control d'accessos
corresponent al grup d'entrada. El grup d'entrada està
format per expendedor de ticket, barrera, banderola,
rètol lluminós, i kit de braç articulat de 3 metres.

WPAAUX001 Rend.: 1,000P- 93

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Expendedor de ticket/lector de tarjetes de abonat de banda
magnètica per una única ranura. Pantalla LCD i funció tàctil per
l'operador. Programació de totes les funcions de configuració i
manteniment. Detector de presència integrat. Inclou secundari
de interfonía per comunicació i diàleg.

x =WPAAUXE01 1,000 6.024,00000 6.024,00000

u Barrera motoritzada autòmatica d'ús intensiu. Motor controlat
per microprocessador i monitorització constant per la protecció
del motor i gestió de pasos. Braç de 3 metres de longitud.
Detector de presència integrat, control de seqüència de pas,
compleix normativa CE, instalat.

x =WPAAUXE02 1,000 1.600,00000 1.600,00000

u Rètol lluminós de entrada al aparcament, tipus banderola ´´P´´ a
dues cares, d'acer galvanitzat, frontal de metacrilat, en vinil
decorat amb la lletra P blanca. Ideal per intemperies. Carcassa
amb imprimació i lacada, amb materials anticorrosius. Mesures
1300x1050x300 mm. Amb columna de 4,3m, compleix
normativa CE, instal·lat.  

x =WPAAUXE03 1,000 2.992,00000 2.992,00000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Rètol lluminós en caixa de acer galvanitzat, rotulada amb vinili

adhesiu translúcid de color blau sobre metacrilat blanc.
Mesures: 700x550x100mm. Sobre columna d'acer de 2mtrs
tractada amb pintura anticorrosiva i pletina base de 200x200mm.
Compleix normativa CE.

x =WPAAUXE04 1,000 352,00000 352,00000

u Kit braç articulat per 3mtrs. de longitud. x =WPAAUXE05 1,000 296,00000 296,00000

Subtotal... 11.264,00000 11.264,00000

COSTE  DIRECTO 11.264,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11.264,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7.916,00u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que
conformen el sistema de control d'accessos
corresponent al grup de sortida. El grup de sortida
està format per lector de sortida, barrera, rètol
lluminós, i kit de braç articulat de 3 metres.

WPAAUX002 Rend.: 1,000P- 94

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Barrera motoritzada autòmatica d'ús intensiu. Motor controlat
per microprocessador i monitorització constant per la protecció
del motor i gestió de pasos. Braç de 3 metres de longitud.
Detector de presència integrat, control de seqüència de pas,
compleix normativa CE, instalat.

x =WPAAUXE02 1,000 1.600,00000 1.600,00000

u Kit braç articulat per 3mtrs. de longitud. x =WPAAUXE05 1,000 296,00000 296,00000

u Lector de sortida per validar ticket/tarjeta d'abonat de banda
magnètica per una única ranura. Pantalla LCD i funció tàctil per
l'operador. Programació de totes les funcions de configuració i
manteniment. Detector de presència integrat. Inclou secundari
d'interfonía per comunicació i diàleg, compleix normativa CE.

x =WPAAUXE06 1,000 5.668,00000 5.668,00000

u Rètol lluminós en caixa de acer galvanitzat, rotulada amb vinili
adhesiu translúcid de color blau sobre metacrilat blanc.
Mesures: 700x550x100mm. Sobre columna de acer de 2mtrs
tractada amb pintura anticorrosiva i pletina base de 200x200mm.
Compleix normativa CE.

x =WPAAUXE07 1,000 352,00000 352,00000

Subtotal... 7.916,00000 7.916,00000

COSTE  DIRECTO 7.916,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.916,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20.344,00u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que
conformen el sistema de control d'accessos
corresponent al grup de cobrament. El grup de
cobrament està format per caixer automàtic, caixer
manual i kit de tractament de targeta de crèdit

WPAAUX003 Rend.: 1,000P- 95

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Caixer Autòmatic. Validació del ticket/lector de tarjeta de tot

tipus de banda magnètica per una única ranura. Acceptació de
pagament amb monedes, bitllets i vals del sistema. Inclou
desglossament d'informes, control de nivells i operacions
mitjançant claus i targetes de banda màgnetica, cofret de
monedes i cofret de bitllets amb apilador, pantala TFT tàctil a
color, diari electrònic, detector de presència integrada, control de
seqüència de pas, secundari de interfonía per comunicació i
diàleg. Compleix normativa CE. 

x =WPAAUXE08 1,000 14.868,00000 14.868,00000

u Caixer Automàtic. Amb desglossament d'informes, caixa de
recaudació de monedes i bitllets. Sistema operatiu Windows CE
4.0 (Net), comunicació RS232C/485, possibilitat de Ethernet
(TCP/IP) i display LCD d'informació de clients. Inclou validador
del ticket/lector de tarjeta de tot tipus de banda magnètica per
una única ranura. Inclou pantalla TFT tàctil a color, diari
electrònic, detector de presència integrada, control de seqüència
de pas, secundari d'interfonía per comunicació i diàleg.
Compleix normativa CE. 

x =WPAAUXE09 1,000 4.716,00000 4.716,00000

u Kit de tractament de targeta de crèdit x =WPAAUXE10 1,000 760,00000 760,00000

Subtotal... 20.344,00000 20.344,00000

COSTE  DIRECTO 20.344,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20.344,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.750,00u Partida alçada a justificar segons pressupost
d'execució material de la companyia, corresponent al
punt de connexio (escomesa) elèctrica.

WPAAUX004 Rend.: 1,000P- 96

 €2.000,00u Partida alçada a justificar segons pressupost
d'execució material de la companyia, corresponent a
la xarxa de terra.

WPAAUX005 Rend.: 1,000P- 97

 €9.000,00u Partida alçada a justificar segons pressupost
d'execució material de la companyia, corresponent a
les proteccions, el quadre de comptatge i el quadre
general de distribució.

WPAAUX006 Rend.: 1,000P- 98
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FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, complementado por el Real Decreto 
2167/1981 de 20 de agosto y del artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de junio de Contratas de 
las Administraciones Públicas (BOE 20/6/2000) y por tratarse de un contrato de obra en que el plazo 
de ejecución excede doce meses, tiene revisión de precios. 
 
En función del presupuesto de instalaciones con respecto al presupuesto total, se ha escogido la 

siguiente fórmula polinómica: 

Fórmula 18: Edificios con estructura de hormigón armado y presupuesto de instalaciones inferior al 

20% del presupuesto total: 

 

�� � 0,35 �
	�

	

� 0,09 �

�



� 0,08 �

��

�

� 0,15 �

��

�

� 0,12 �

���

��

� 0,06 �

��

�


� 0,15 

 

Donde: 

Subíndice t = La Fecha (mes) de Ejecución de la obra. 

Subíndice 0 = La Fecha (mes) de licitación de la obra. 

Kt = Coeficiente de revisión de precios en la fecha de ejecución t. 

H = Índice de precio de la mano de obra. 

E = Índice de precio de la energía 

C = Índice de precio de cemento 

S = Índice de precio de materiales siderúrgicos 

M = Índice de precio de la madera 

Cr = Índice de precio de productos cerámicos 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

A continuación se propone la clasificación que debe exigirse al Contratista para presentarse a 

licitación de estas obras, de acuerdo con la normativa vigente en la materia: 

 

• Orden de 28 de marzo de 1968, por la que se dictan las normas complementarias para la 

clasificación de contratistas de obras del Estado. 

 

• Real Decreto legislativo 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el texto 

referente a la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

 

 

Grupo C: Edificaciones 

Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón 

Categoría E: la anualidad media deberá exceder de 840.000 euros sin sobrepasar los 2.400.000 euros. 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
En el Documento nº 4.- Presupuestos, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que 

intervienen en el Proyecto, así como los Cuadros de Precios.  

 

Total Presupuesto Ejecución Material ...................................1.803.470,97 € 

 

Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los Cuadros, se 

obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de las obras de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.803.470,97 €). 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material de las obras en un 15% de Gastos Generales, un 

6% de Beneficio Industrial y un 16% en concepto de I. V.A. sobre los conceptos anteriores, de 

acuerdo con la legislación vigente, se obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata de DOS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTAY DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.532.433,94 €). 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Presupuesto de ejecución por Contrata ..................... 2.532.433,94 € 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
B052 - GUIXOS 
B053 - CALÇS 
B05A - BEURADES 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
B0A - FERRETERIA 

B0A1 - FILFERROS 
B0A3 - CLAUS 
B0A6 - TACS I VISOS 
B0A7 - ABRAÇADORES 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

B4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B61 - MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
B61Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E1 - PANOTS 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
BANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 

BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 

BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
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BAV - PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
BAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI 

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I ÀMPITS 

BB12 - BARANES D'ACER 
BBC - ABALISAMENT 

BBC2 - ABALISAMENT PER A VIALITAT 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 - SENYALS 
BBM2 - BARRERES 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
BE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 

BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 

BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
BEK7 - REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA 

BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
BEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 

BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 

BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
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BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
BHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 

BJ12 - PLATS DE DUTXA 
BJ13 - LAVABOS 
BJ14 - INODORS 
BJ1B - CISTERNES 
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 

BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

BKK - REIXETES DE VENTILACIÓ 
BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 

BL1 - GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BL6 - AMORTIDORS DE FOSSAT I CONTRAPESOS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BL8 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 

BL81 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE 
PASSATGERS 

BLA - PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSOR 
BLA4 - PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS 

BLE - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BLE1 - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 

BLH - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BLH1 - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 

BLL - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS 
BLL1 - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS 

BLN - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS 
BLN1 - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS 

BLR - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS 
BLT - SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 

BM11 - DETECTORS 
BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
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BM13 - SIRENES 
BM14 - POLSADORS D'ALARMA 

BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM23 - BOQUES D'INCENDI 

BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS 

BMD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
BMD1 - DETECTORS 

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
BN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES 

BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES 

BNG - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 

BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP41 - CABLES COAXIALS 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
D07J - PASTES DE GUIX 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
14 - ESTRUCTURES 

145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
14L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 

14LV - SOSTRES AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
16 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

161 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA DE FÀBRICA 
1612 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE CERÀMICA 

1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
1A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES 

4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
4B - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

4B1 - BARANES 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
E4D3 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES 
E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 

E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
E4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES 

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

E615 - PARETS I ENVANS DE PANELLS I BLOCS DE CERÀMICA 
E8 - REVESTIMENTS 
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E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E812 - ENGUIXATS 

E82 - ENRAJOLATS 
E824 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT 

E89 - PINTATS 
E8A - ENVERNISSATS 

E9 - PAVIMENTS 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 

E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
E9M - PAVIMENTS CONTINUS 

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 

EANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 

EAP1 - FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR, PER A 
PORTES DE FULLES BATENTS 

EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
EAS - PORTES TALLAFOCS 

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
EAV - PERSIANES I GELOSIES DE LAMES 

EAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI 
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 

ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 

ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
EE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 

EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 

EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
EEK7 - REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA 
EEKN - REIXES D'INTEMPERIE 

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
EEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 

EEP - ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACI 
EEP3 - BOQUES D'EXTRACCIÓ I SILENCIADORS ACÚSTICS 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF1 - TUBS D'ACER NEGRE 

EF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
EF5 - TUBS DE COURE 
EFB - TUBS DE POLIETILÈ 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
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EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
EGC1 - GRUPS ELECTROGENS 
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 

EJ12 - PLATS DE DUTXA 
EJ13 - LAVABOS 
EJ14 - INODORS 
EJ1B - CISTERNES 

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
EJMA - ARMARIS PER A COMPTADORS 

EK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
EKK - REIXETES DE VENTILACIÓ 

EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
EL1 - ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A 13 PERSONES, COM A MÀXIM 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM1 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 

EM11 - DETECTORS 
EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
EM13 - SIRENES 
EM14 - POLSADORS D'ALARMA 

EM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
EM23 - BOQUES D'INCENDI 

EM3 - EXTINTORS 
EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 

EMDB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
EMP - CONTROL D'ACCESSOS 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN3 - VÀLVULES D'ESFERA 

EN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES 
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 

EN83 - VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES 
ENG - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 

ENG1 - VÀLVULES DE PAS PER A GAS 
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 

EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
EP41 - CABLES COAXIALS 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 - DRENATGES 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
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FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
GB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
GB2B - SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 

GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

GBC - ABALISAMENT 
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

GFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K8 - REVESTIMENTS 

K89 - PINTATS 
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

KB1 - BARANES 
KB12 - BARANES D'ACER 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
 - Confecció de formigó 
 - Confecció de morter 
 - Confecció de pasta de guix 
 - Reg de plantacions 
 - Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
 - Humectació de bases o subbases 
 - Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 
cas que es facin estudis especials. 
 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm 
 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

-  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
 
En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó  preparat o de 
prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 
78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la 
EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 
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B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0312500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquest tipus de residu. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel 
Director d’Obra, entre d’altres: 
 
 - Classificació geològica. 
 - Estudi de morfologia. 
 - Aplicacions anteriors. 
 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE. 
 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: 
 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
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- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes 

 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del 
formigó 
Designació: d/D - IL – N 
 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
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Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ 
exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115): 
 

- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el 
seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o 
àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial 
és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  
 

 
Límits 

   Material retingut acumulat, en % 
en pes,en els tamisos 

   

 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 
Superior 0 4 16 40 70 77 (1) 
Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

 
 (1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
 
- Granulat gruixut: 
      - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 

 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
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- Granulat fí: 
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 
 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 

Tamís UNE 7-050 mm Percentatge en pes que passa Condicions 
5,00 A A = 100 
2,50 B 60 <= B <= 100 
1,25 C 30 <= C <= 100 
0,63 D 15 <= D <= 70 
0,32 E 5 <= E <= 50 
0,16 F 0 <= F <= 30 
0,08 G 0 <= G <= 15 

 
Altres condicions 

 C - D <= 50 
D - E <= 50 
C - E <= 70 

 
 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota 
les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per l’us al que es preté n destinar. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat 
per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
 
 - Identificació del subministrador 
 - Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
 - Número de sèrie de la fulla de subministrament 
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 - Nom de la cantera 
 - Data del lliurament 
 - Nom del peticionari 
 - Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
 - Quantitat de granulat subministrat 
 - Identificació del lloc de subministrament 
 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid 
subministrat. 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre. 
 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:   
 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció 
en Fàbrica  
 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre. 
 
 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar 
acompanyat de la següent informació: 
 
 - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
 - Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
 - Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
 - Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
 - Designació del producte 
 - Informació de les característiques essencials aplicables  
 
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
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- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no 

compleixen amb l’article 28.4.1. 
 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
 

- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, 
de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 
l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat 
respecte l’article 28 de la EHE. 
La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció  a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la D.F ha 
de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de las especificacions: 
 
 - Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
 - Terrossos d’argila (UNE 7133). 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 

 - Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

 - Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
 - Assaig petrogràfic 
 - Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
 - Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
 - Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
 - Assaig d’identificació per raigs X. 
 - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
 - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 - Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, 
s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. 
Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, 
s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 

- 75, en la resta de casos 
 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que 
no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de 
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació, 
s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  
amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els 
fins. 
 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
 

- Ciments comuns (CEM) 
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- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
 
 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ 
Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un 
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Tipus de ciments: 
 

- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 

 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
 

- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
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- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 

 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
 

DENOMINACIÓ DESIGNACIÓ 
Ciment pòrtland CEM 

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 
 

Ciment pòrtland amb Putzolana 
CEM II/A-P 
CEM II/B-P 
CEM II/A-Q 
CEM II/B-Q 

 
Ciment pòrtland amb cendres volants 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 
CEM II/A-W 
CEM II/B-W 

Ciment pòrtland amb esquist calcinat CEM II/A-T 
EM II/B-T 

 
Ciment pòrtland amb filler calcari 

CEM II/A-L 
CEM II/B-L 

CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

Ciment pòrtland mixt CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

 
Ciment amb escòries de forn alt 

CEM III/A 
CEM III/B 
CEM III/C 

Ciment putzolànic CEM IV/A 
CEM IV/B 

Ciment compost CEM V/A 
CEM V/B 

 
 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 
 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1.  
 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
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CIMENTS BLANCS (BL): 
 
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
 

DENOMINACIÓ DESIGNACIÓ 
Ciment pòrtland I 

Ciment pòrtland amb escòria II/A-S     
II/B-S     

Ciment pòrtland amb fum de sílice II/A-D     
 

Ciment pòrtland amb Putzolana 
II/A-P     
II/B-P     

 
Ciment pòrtland amb cendres volants 

II/A-V     
II/B-V     

 
Ciment amb escòries de forn alt 

III/A      
III/B      
III/C      

Ciment putzolànic IV/A       
IV/B       

Ciment compost CEM V/A      
 
 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i 
de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a 
la fabricació de productes de construcció. 
 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció:   
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- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  

 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 
l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
 

- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 

 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
 

- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
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- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 

 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 

- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

 
 
B052 - GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar 
les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
 
S’han contemplat els tipus de guixos següents: 
 

- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14-1-1991. 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      24 
 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 

 
 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
 

- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 

 
Temps d’inici d’adormiment: 
 

- Guix de designació B1 d’aplicació manual:  > 20 minut 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 

 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de designar  de 
la següent manera: 
 

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació  de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma EN 13279-1 
- Resistència a compressió 

 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE 
GUIX LAMINAT: 
 
Els adhesius a base de guix per a la fixació  de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat s’han de designar de la següent manera: 
 

- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado” 

- Referència a la norma EN 14496 
 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat han d’ anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia 
placa, o bé sobre l’embalatge, l’albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents 
indicacions: 
 

- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 

PRODUCTE ÚS PREVIST CARACTERÍSTIQUES SISTEMA 
  

 
En parets, envans, 

sostres, revest. segons 
procedeixi, p/protecció 

davant del foc 
d'elements estruct. i/o 

compartimentació 
davant del foc en 

edificis. 

 
 
 

Reacció al foc 
 
 
 

 
 
 

3/4 
 
 
 

Guix De construcció i 
conglom. a base de 

guix per a la  
construcció 

  
Altres 

 
4 

 En parets, envans, 
sostres, revest. segons 

procedeixi, en 
situacions i usos no 

mencionats 
anteriorment 

 
Tots 

 
4 

 
 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’ 
embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 
al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica 
- Característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES 
DE GUIX LAMINAT: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 

PRODUCTE ÚS PREVIST CARACTERÍSTIQUES SISTEMA 
  

 
 
 

En tots els usos 
subjectes a 

especificacions de 
reacció al foc       

 
 
 

Reacció al foc 
 
 
 

 
 
 

3/4 
 
 
 

Adhesius a base de 
guix p/plaques guix 
laminat i transform. 
plaques guix laminat 

  
Altres 

 
4 

 Per a situacions i usos 
no mencionats 
anteriorment  

 
Tots 

 
4 

 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre 
l’embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació  comercial que 
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
 

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
- Resistència a l’esforç tallant 
- Reacció al foc 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Resistència a flexió 
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 

documentació sobre l’ús previst 
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
- Com alternativa la designació normalitzada 

 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 
 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y especificaciones. 
 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
 ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE 
GUIX LAMINAT: 
 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con 
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro 
i alumini. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 

 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir 
una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
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Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
 

- Mètode de referència:  <= 20 
- Mètode alternatiu:  <= 2 

 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 

 
Requisits de reactivitat i granulometria: 
 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa (un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, 
amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, 
segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres 
productes de construcció:   
 

- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  

 
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu 
de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 

- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a la UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials. 
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Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
 

- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 

- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 

 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de 
contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
 

- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 

 
 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per 
a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a 
comprovar les seves característiques especifiques. 
 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De 
cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs 
de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra 
si el subministrador de calç ho sol·licita. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 
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B05A - BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a omplir 
junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d’elements pretesats 
o postesats. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra 
fina i additius, utilitzades en estruc tures amb armadures pretesades i postesades 

- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o 
paviments situats en interior o exteriors. 

 
S'han considerat els tipus segü ents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 
additius orgà nics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 
moment abans d’utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues 
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química. 

 
BEURADA DE CIMENT:  
 
Els components de la beurada: aigua, à rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com 
a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 
 
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d’inclour e com a mínim, les següents 
dades: 
 

- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat. 

 
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5. 
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
 
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser  inferior a 
2 minuts ni superior a 4 minuts. 
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La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com 
ara à cids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra. 
 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la 
beurada, com ara els sul furs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir: 
 

- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec +-5% del definit pel fabricant 

 
Les beurades d’injecció  han de complir que: 
 

- El contingut d’ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d’ió sulfat (SO3) serà  <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d’ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment 
 
Les beurades d’injecció  han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 
 
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm): 

- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h: 0% 

- pH de l'aigua:  >= 7 
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2) 
- Reducció volumètrica:  <= 1% 
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
- Enduriment: 

- Inici: >= 3h 
- Final: <= 24h 

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2 
 
En el cas de beines o conductes verticals, la relació  a/c de la mescla ha de ser superior que la 
indicada per a beines horitzontals. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 
 
S’han considerat les classes següents, en funció  de les característiques addicionals: 
 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència 

alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda) 
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Característiques fonamentals : 
 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

- Després de 30 min:  <= 5 g 
- Després de 240 min:  <= 10 g 

 
Característiques addicionals: 
 
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

- Després de 30 min:  <= 2 g 
- Després de 240 min:  <= 5 g 

 
BEURADA PER A CERÀMICA DE  RESINES REACTIVES (RG): 
 

- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINIST RAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la  intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT:  
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. 
UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
 
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT: 
 
El subministrador haurà d’aportar la documentació  relacionada amb els materials que composen la 
beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació aplicable dels  materials 
dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d’aplicació 
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús  
- Àmbit d’aplicació 

 
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 
 - Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació 
aigua/ciment i quantitat d’additiu. 
- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de 
realitzar 
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- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de 
ciment, segons UNE EN 1015-11. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE 
CIMENT: 
 
No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injecció  de beines si no es compleixen les 
especificacions indicades. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac 
ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 
 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-
90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o 
disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: 
edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i 
d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
 
Valor mínim de la resistència: 
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- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

 
Tipus de ciment: 
 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307)  

- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
 
Densitats dels formigons: 
 
- Formigons en massa (HM):  
 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
 

- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  

 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      38 
 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 
 

- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 

 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d'Abrams: 
 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
 

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

 
Dosificacions de pastat: 
 
- Contingut de ciment: 
 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
 
Consistència del formigó: 
 

Assentament con  d’Abrams(mm) Condicions 
130 <= H <= 180 - Formigó abocat en sec 

H >= 160 - Formigó bombejat, submergit o abocat sota 
aigua amb tub tremie 

H >= 180 - Formigó submergit, abocat sota fluid 
estabilitzador amb tub tremie 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
 

Grandària màxima del granulat(mm) Contingut mínim de ciment(kg) 
32 350 
25 370 
20 385 
16 400 

 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
 

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

 
Dosificacions de pastat: 
 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la 
central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús. 
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Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
 
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
      - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; 
Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 
      - Temps de formigonament <= 1 setmana 
 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el 
reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 
 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 
  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres 
 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència 
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
 
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  que es vagi 
a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi 
d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 
 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d’acord amb: 
 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell 
de garantia molt exigent. 
 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
 
on: 
 

- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 

 
-  Número de pastades: 

      - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
         - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
         - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
        - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
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Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: 
 
 f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 
 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi 
tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065710C,B065CD0B,B065910K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac 
ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 
 
 - Consistència 
 - Grandària màxima del granulat 
 - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
 - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
 - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
 - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
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La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-
90-100) 

 - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
 - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
 - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o 
disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
 
 - Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
 - Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
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Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 
 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
 - ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: 
edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i 
d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
 
Valor mínim de la resistència: 
 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
 
Tipus de ciment: 
 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 
(UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
 
Densitats dels formigons: 
 
- Formigons en massa (HM):  
      - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
    - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
 

- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 

 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 
 - Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 
 - Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 
 
Toleràncies: 
 - Assentament en el con d'Abrams: 
       - Consistència seca:  Nul 
      - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
       - Consistència fluida:  ± 2 cm 
       - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
 - Identificació del subministrador 
 - Número de sèrie de la fulla de subministrament 
 - Data i hora de lliurament 
 - Nom de la central de formigó 
 - Identificació del peticionari 
 - Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

       - Resistència a la compressió 
       - Tipus de consistència 
       - Grandària màxima del granulat 
       - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

       - Contingut de ciment per m3 
       - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
       - Tipus, classe i marca del ciment 
       - Contingut en addicions 
       - Contingut en additius 
       - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
       - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
 - Identificació del ciment, additius i addicions 
 - Designació específica del lloc de subministrament 
 - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 - Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la 
central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
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Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
 
 - Volum de formigonament:  <= 100 m3 
 - Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

    - Temps de formigonament <= 2 setmanes; sup. construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

 - Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; sup. construïda <= 1000 m2; Nombre 
de plantes <= 2 

 - Massissos: 
       - Temps de formigonament <= 1 setmana 
 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
 
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el 
reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 
 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència 
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
 
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  que es vagi 
a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi 
d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 
 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec. 
 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d’acord amb: 
 
 - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
       - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
    - Altres casos:  N >= 3 
 - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 
      - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
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      - Altres casos:  N >= 4 
 - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

      - Altres casos:  N >= 6 
 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell 
de garantia molt exigent. 
 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
 
on: 
 
 - f(x) Funció d’acceptació 
 - x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
 - K2 Coeficient: 
 
Coeficient: 
 - Número de pastades: 
       - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
       - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
 - rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
 - x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
 - x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
 - fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi 
tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
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lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
 
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
 
 - Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
 - Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
 - Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0711010,B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
 - Morter adhesiu 
 - Morter sintètic de resines epoxi 
 - Morter refractari 
 - Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
 - Morter de ram de paleta 
 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li 
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix 
de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós. 
 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
 - Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
 - Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
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 - Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 
minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en forma d’un o 
més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 
  - 1: Normal 
  - 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
  - F: D’adormiment ràpid 
  - T: Amb lliscament reduït 
  - E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i 
adhesius en dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
 
 - Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
 - Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
 - Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
 - Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
 - Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
 - Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
 - Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
 
Característiques especials: 
 - Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
 
Característiques addicionals: 
 - Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
 - Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
 - Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
 - Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
 - Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
 
Característiques fonamentals : 
 
 - Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
 - Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
 - Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
 
Característiques especials: 
 - Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
 
Característiques addicionals: 
 - Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
 - Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
 - Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
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ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
 
Característiques fonamentals : 
 
 - Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 - Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 - Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
 
Característiques especials: 
 - Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
 
Característiques addicionals: 
 - Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i 
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de 
formigó. 
 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en 
el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i 
rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
 - Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual  al valor que figura especificat 

  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
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En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en 
volum o en pes. 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
 
 - Característiques dels morters frescos: 
       - Temps d’us (EN 1015-9) 
       - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
       - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 
 - Característiques dels morters endurits: 
       - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
       - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
       - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 
       - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
       - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
       - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 

 - Característiques addicionals per als morters lleugers: 
       - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
 - Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
       -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
       - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
 - Reacció davant del foc: 
        - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 
        - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 135011 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la  intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 
  - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
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MORTER DE RAM DE PALETA: 
 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 
CERÀMIQUES: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 
  - Productes per a usos per a la construcció:   
       - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
 
 - Nom del producte 
 - Marca del fabricant i lloc d’origen 
 - Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
 - Referència a la norma UNE-EN 12004 
 - Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
 - Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 - Instruccions d’us: 
       - Proporcions de la mescla 
      - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 
moment en que està llest per a ser aplicat 
      - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla  
      - Mètode d’aplicació 
    - Temps obert 
      - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
      - Àmbit d’aplicació 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):   
      - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció 
en Fàbrica  
  - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
      - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      55 
 

 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
 
 - Referència a la norma UNE-EN 998-2 
 - Nom del fabricant 
 - Codi o data de fabricació 
 - Tipus de morter 
 - Temps d’us 
 - Contingut en clorurs 
 - Contingut en aire 
 - Proporció dels components (morters prescrits) 
 - Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
 - Resistència d’unió (adhesió) 
 - Absorció d’aigua 
 - Permeabilitat al vapor d’aigua 
 - Densitat 
 - Conductivitat tèrmica 
 - Durabilitat 
 - Mida màxima del granulat 
 - Temps obert o temps de correcció 
 - Reacció davant el foc 
 
 Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
  
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Instruccions d'utilització 
 - Composició i característiques del morter 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
  
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11)  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 
 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ 
acord a les condicions exigides. 
 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
 
 - Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   
 - Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del 
previst en el projecte. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A142U0,B0A14300,B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
 - Filferro d'acer 
  - Filferro d'acer galvanitzat 
  - Filferro d'acer plastificat 
  - Filferro recuit 
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats 
o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I 
i II de la UNE 37-506. 
 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
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 Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 
 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
 - Identificació del fabricant o nom comercial 
  - Identificació del producte 
  - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0A3 - CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
 
 - Gafes de pala i punta 
  - Claus d'impacte 
  - Claus d'acer 
  - Claus de coure 
 - Claus d'acer galvanitzat 
  - Tatxes d'acer 
  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a 
unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A61500,B0A61800,B0A62F00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 
cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
 - Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
 - Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
 - Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
 - Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El 
cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
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Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
      > 20°C: 10 min 
      10°C - 20°C : 20 min 
           0°C - 10°C: 1 h 
          - 5°C - 0°C: 5 h 
 
VOLANDERES: 
 
Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
 - Identificació del fabricant 
 - Diàmetres 
 - Llargàries 
 - Unitats 
 - Instruccions d'ús 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A72L00,B0A71M00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides 
per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’ acer galvanitzat unides 
per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada 
per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb 
forat roscat de M6 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas 
roscat que permeti la seva unió  al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L’abraçadora isofònica ha 
de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú. 
 
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de les parts, 
mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment. 
 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de fo rmar part 
de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que 
subjecta a la abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. 
També s’ admet la fixació al parament encaixant la abraçadora en una regleta de suport fixada 
prèviament. 
 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de 
figurar les dades següents: 
 - Identificació del fabricant 
  - Diàmetres 
  - Unitats 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B341C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Malla electrosoldada 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
 
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement 
espaiades. 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 - Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
       - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
       - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
  - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
 - Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
 - Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
 - Aptitud al doblegat:  
       - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  
       - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
 - Tensió d'adherència: 
       - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
       - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
       - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
 - Tensió de última d'adherència: 
       - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
       - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
       - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      63 
 

 - Composició química (% en massa): 
 
 C (%max) Ceq (%max) S (%max) P  (%max) Cu (%max) N (%max) 
Colada 0,22 0,050 0,050 0,050 0,800 0,012 
Producte 0,24 0,052 0,055 0,055 0,850 0,014 
 
Ceq = Carboni equivalent 
 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
 - Característiques mecàniques: 
       - B 500 T 
           - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
           - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
           - Allargament al trencament:  >= 8% 
           - Relació f/fy:  >= 1,03 
 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l’obra. 
 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d’ambdós. 
 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
 - Descripció de la forma 
 - Referència a la norma EN 
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- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 
 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros. 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 - Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels 
elements aparellats, en malles dobles) 
 - Diàmetres relatius dels elements: 
      - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda) 
      - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
  - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
 - Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal):  
25 mm 
 
Toleràncies: 
 - Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
 - Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta 
marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
 
 - Identificació del subministrador 
 - Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
 - Número de sèrie del full de subministrament 
 - Nom de la fàbrica 
 - Data d’entrega i nom del peticionari 
 - Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
 - Diàmetres subministrats 
 - Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
 - Forma de subministrament: barra o rotlle 
 - Identificació i lloc de subministrament 
 - Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
 - Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
 - Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
 - Data d’emissió del certificat 
 - Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
 - Certificat de l’assaig de doblegat simple 
 - Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
 - Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
 - Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
      - Marca comercial de l’acer 
      - Forma de subministrament: barra o rotlles 
 
En Malles electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
 - Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
 - Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
 - Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
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B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i 
no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 
En funció de la densitat aparent: 
 - Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
 - Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
 - Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
 - Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
 
En funció  del volum i disposició de forats: 
 - Peces massisses 
 - Peces calades 
 - Peces alleugerides 
 - Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, 
ample i alt. 
Volum de forats: 
 - Massís:  <= 25% 
 - Calat:  <= 45% 
 - Alleugerit:  <= 55% 
 - Foradat:  <= 70% 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      67 
 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
 - Massís:  >= 37,5% 
 - Calat:  >= 30% 
 - Alleugerit:  >= 20% 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
 - Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
 - Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
       - Peces amb <= 1,0%:  A1 
        - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
 - Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
 - Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

 - Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins 
dels límits següents en funció de la categoría. 

       - D1:  <= 10% 
       - D2:  <= 5% 
       - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
 - Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
 - Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD:  
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
Caracterí stiques essencials: 
 - Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
       - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  >= 400 mm i envanets exteriors 
< a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

       - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
 - Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
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    - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha 
d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
Caracterí stiques essencials: 
 - Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
 - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
 - Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
      - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha 
d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
 - Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
        - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
        - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
 
Caracterí stiques complementàries: 
  - Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HS 1: 
 - Absorció d’aigua per capil·laritat 
 - Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
 - Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 
  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:   
       - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
  - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
       - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
 
 - Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
 - Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
       - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
       - Marca del fabricant i lloc d’origen 
       - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 
cas 

       - Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va 
destinat. 

       - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LV07HF,B4LV05H9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i 
inferior (també denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alveols com a forats 
longitudinals en secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical simètric. 
 
Dimensions de les plaques pretensades: 
 - Cantell <= 450 mm 
 - Amplària<= 1200m 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 
identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat (quan sigui necessari), la 
data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. 
També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació 
del producte, nú mero de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica 
(quan sigui necessari). 
 
El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació  
detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries 
dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició 
de l’ armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les 
condicions de recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d’elevació  
 
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traç abilitat  fins a la 
posta en obra des del lloc i data de producció. 
 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i 
no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuï tats en el formigonament, superfícies 
deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o 
el seu aspecte exterior. 
Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la 
fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat 
 
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN  
13369 punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la 
instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 
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La resistència del formigó ha d’esser igual o su perior a C25/30 pels prefabricats armats i C30/37 pels 
prefabricats pretesats. 
 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió  ha d'estar feta 
amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1 
 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establer tes en la norma EHE-08 i UNE-
EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat. 
 
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i 
corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior. 
 
L’acer de pretesat ha de complir: 
   - No es poden utilitzar barres per armar 
   - Diàmetre màxim filferros<= 11mm  
   - Diàmetre màxim cordons <= 16 mm  
 
Barres longitudinals: 
   - L’acer per armar longitudinalment  s’han de distribuir uniformement en l’amplària dels 
elements i la distància màxima entre centres de dues barres <=300mm. 
   - En les ànimes més externes ha d’haver al menys una barra. 
   - La distància de separació entre barres ha d’ésser  horitzontalment >= ( grandària màx. àrid 
de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària 
màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra 
 
Barres transversals: 
   - Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal 
   - Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d’acord amb la càrrega i com a mínim 
barres de 5 mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm. 
 
Tendons de pretesat: 
   - Els tendons s’han de distribuir uniformement a través de l’amplària de l’element 
   - Plaques =1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons  
   - Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a mínim 
   - Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim 
   - La distància entre tendons horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del 
formigó) + 5mm o  >=20mm i >=dià metre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de 
beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra. 
 
La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ ha de 
tenir les caracterí stiques que indica l’apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1 
 
No s’admeten fissures horitzontals en l’ànima  d’acord amb UNE-EN 1168 
 
Toleràncies: 
Tolerà ncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: 
 - Cantell placa:  
       - h <= 150mm: -5 mm , +10 mm 
       - h >=250 mm: ± 15 mm 
       - 150 mm< h <  250 mm es fa interpolació lineal 
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 - Gruix de l’ànima: 
       - Ànima individual: -10 mm 
       - Total per placa (suma d’ànimes): -20 mm 
 - Gruix mínim de l’ala (sobre i sota alvèols): 
       - Ala individual: -10 mm , +15mm 
 - Posició vertical de l’armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable: 
       - h <=200 mm: ± 10 mm 
       - h >=250 mm: ± 15 mm 
       - 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal 
       - Valor mitja per placa: ±7 mm 
 
Tolerà ncies per a objectius constructius: 
 - Longitud de la placa:  ±25 mm 
 - Amplària de la placa:  ±5 mm 
 - Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment:  ±25 
 
Toleràncies per al recobriment formigó:  
 - Recobriments mínims d’acord amb taula 37.2.4 i tolerància 0 d’acord amb EHE 08 punt 
37.2.4 
 - Veure indicacions en UNE-EN 1168  
Forma del junt longitudinal: 
 - Veure UNE-EN 1168 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció notificat 
(inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica). 
 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar 
acompanyat de la següent informació: 
 - Número identificador de l’organisme de certificació; 
 - Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
 - Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
 - Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
 - Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
 - Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 
 - Informació de les característiques essencials: 
     - Resistència a compressió del formigó  
     - Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer)  
    - Resistència mecànica (per càlcul) 
     - Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
     - Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte 
     - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
     - Durabilitat  
 
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una manera o altre 
la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la 
documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ acord amb la UNE-EN corresponent del 
producte. 
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Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 
 - Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
 - Número identificador de la unitat  
 - Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
 - Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
 - Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
 - Conductivitat tèrmica (W/mK) 
 - Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
 
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 
 - Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data 
fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 
 - Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i 
coincideixen amb les especificades al projecte executiu 
 
L’element resistent que resulti malmè s quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos 
de transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra 
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports – 
que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 
metres, llevat d’indicació del propi fabricant 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i 
recolzament han de ser els especificats en la DT  
 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar 
sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B61 - MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
B61Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B61Z3511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a col·laborar en l'execució de parets i envans d'obra de fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Connector fet amb filferro d'acer inoxidable per a traves de parets en forma de doble 
triangle o amb forma de Z o L amb dues volanderes de plàstic una per a trencaaigües i l'altra 
per a fixació de plaques aïllants 
 - Connector fet amb rodó d'acer galvanitzat de 6 mm de diàmetre amb forma de Z, per a 
traves de parets 

  - Perfil en forma d'U de PVC rígid per a bastiments de parets de vidre emmotllat 
  - Perfil de PVC rígid per a junts de de parets de vidre emmotllat 
  - Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer treballada a taller amb un o dos plecs 

 - Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer galvanitzat treballada a taller amb un 
plec per a traves de parets 

 
CONNECTOR DE DOBLE TRIANGLE: 
 
Ha de tenir un trenat central amb un gir complet, com a mínim. 
Radis de curvatura:  >= 13 mm 
Llargària del trenat central:  >= 35 mm 
El fabricant ha de declarar el gruix mí nim de la junta de morter per a cada tipus de clau. 
El producte ha d’estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar instruccions per a 
la seva manipulació. 
Tolerància : 

- Llargària: ±2,5 mm 
 
CONNECTOR PER A TRAVES DE PARETS EN FORMA DE Z O L: 
 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
El fabricant ha de declarar el gruix mí nim de la junta de morter per a cada tipus de clau. 
El producte ha d’estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar instruccions per a 
la seva manipulació. 
 
Tolerància : 

- Llargària: ±2,5 mm 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
El fabricant ha de declarar el gruix mí nim de la junta de morter per a cada tipus de clau. 
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El producte ha d’estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar instruccions per a 
la seva manipulació. 
 
Tolerància : 

- Llargària: ±2,5 mm 
 
PERFIL DE PVC RÍGID: 
 
Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures. 
 
Gruix: 

- Perfil per a bastiment:  5 mm 
- Perfil per a junts:  2 mm 

  
ANCORATGE DE PLATINA D'ACER: 
 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
 
Toleràncies: 

- Llargària: + 3 mm, - 0 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 0,2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONNECTOR PER A TRAVÉS DE PARETS: 
 
Subministrament: Empaquetats. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
    -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
 
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible  el marcatge CE de conformitat amb el 
que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.  
 
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà , 
factura o documentació adjunta i ha de contenir la següent informació:  
     - Número de la norma (UNE-EN 845-1) 
     - Nom del fabricant, marca identificadora i direcció registrada del fabricant o representant. 
     - El número de referència únic, nom o codi que identifiqui el tipus de producte i el relacioni amb la 
descripció i designació. 
     - Els dos últims dígits de l’any en que es va imprimir el marcatge 
     - Descripció del producte, nom genèric, material, dimensions, us previst, instruccions de muntatge 
i tota la informació necessària d’acord amb la UNE-EN 845-1. 
     - Informació sobre els requisits essencials: 
          - Resistència a la compressió 
          - Resistència a la tracció 
          - Resistència al pandeig 
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          - Capacitat de protecció contra l’aigua 
          - Resistència a tallant 
          - Característiques del rendiment de durabilitat (contra la corrosió)  
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
PERFIL DE PVC: 
 
Subministrament: En llargàries de 4 m en perfils per a bastiments i per a junts horitzontals, en els 
perfils per a junts verticals la llargària està en funció de les mides de l'emmotllat del vidre. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONNECTORS DE DOBLE TRIANGLE, EN FORMA DE Z O L.  
UNE-EN 845-1:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: 
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
PERFIL PVC P/PARETS VIDRE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500ZZ,B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
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- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 

 - Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
 - Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
 
Característiques físiques: 
 

Tipus massilla Densitat a 20°C Temperatura 
d'aplicació 

(g/cm3) 

Deformació màx. 
a 5°C 

Resistència a 
temperatura 

Silicona neutra 1,07-1,15 -10 - +35°C 20-30%    -45 - +200°C 
Silicona àcida  ó 

bàsica         
1,01-1,07 -10 - +35°C 20-30%    -        

Polisulfur 
bicomponent 

>= 1,35   -10 - +35°C 30%      -30 - +70°C 

Poliuretà 
monocomponent 

1,2     5 - 35°C 15-25%    -30 - +70°C 

Poliuretà 
bicomponent 

1,5-1,7   5 - 35°C    25%      -50 - +80°C 

Acrílica 1,5-1,7   5 - 40°C 10-15%    -15 - +80°C 
De butils        1,25-1,65 15 - 30°C 10%      -20 - +70°C 

D'óleo-resines   1,45-1,55 -10 - +35°C 10%      -15 - +80°C 
 
Característiques mecàniques: 
 

Tipus massilla Resistència a la 
tracció (N/mm2) 

Mòdul 
d'elasticitat al 
d'allargament 

(N/mm2) 

Duresa  Shore A 

Silicona neutra >= 0,7 0,2 12° - 20° 
Silicona àcida  ó 

bàsica 
>= 1,6 0,5 25° - 30° 

Polisulfur 
bicomponent 

>= 2,5 - 60° 

Poliuretà 
monocomponent 

>= 1,5 0,3 - 0,37 N/mm2  
(polimerització 

ràpida) 

30° - 35° 

Poliuretà 
bicomponent 

- 1,5 - 

Acrílica - │          0,1 - 
De butils - 15 - 30°C 15° - 20° 
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MASSILLA DE SILICONA: 
 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
 
Base:  Cautxú-silicona 
 
 Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 

  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
 Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
 
 MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
 
Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
 
 MASSILLA ACRÍLICA: 
 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
 
 MASSILLA DE BUTILS: 
 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
 
 MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
 
 MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió  , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
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Base:  Cautxú-asfalt 
 Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
 
 MASSILLA ASFÀLTICA: 
 
Resiliència a 25°C:  78% 
 
 ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
 Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
 Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
 Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 

 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
 Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
 
 MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
 
Classificació dels materials: 
 
 

 PRINCIPAL MECANISME 
D’ADORMIMENT 

 

DESCRIPCIÓ Pasta de secat  (en pols o llesta 
per l’ús) 

Pasta d’adormiment (Només 
en pols) 

Pasta de farcit 1A 1B 
Pasta d’acabat 2A 2B 
Compost mixte 3A 3B 

Pasta sense cinta 4A 4B 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
 
Característiques físiques: 
Tipus massilla Densitat (g/cm3)   Penetració 

a25°C,150g i 5s 
UNE 104-281(1-4) 
(mm)                 

Fluència a 60°C 
UNE 104-281(6-3) 
(mm)        

Adherència5 
cicles a -18°C UNE 
104-281(4-4) 

Cautxú asfalt 1,35-1,5 (a 25°C) <= 23,5      <= 5       Ha de complir 
Asfàltica 1,35    <= 9        <= 5       Ha de complir 
 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
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Ha de portar impreses les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Identificació del producte 
 - Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
  - Instruccions d'ús 
  - Pes net o volum del producte 
  - Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
 MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la 
compatibilitat dels materials. 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 

PRODUCTE ÚS PREVIST CARACTERÍSTIQUES SISTEMA 
  

 
 
 

Per a tots els usos que 
estiguin sotmesos a 

reglamentació de foc 

 
 
 

Reacció al foc 
 
 
 

 
 
 

3/4 
 
 
 

Material per a junts 
de plaques  guix 

laminat 

  
Altres 

 
4 

 Per a situacions i usos 
no mencionats 
anteriorment 

 
Tots 

 
4 
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    -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
      -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.  
 
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
 - Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
 - Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat  
 - Referència a la norma UNE-EN 13963 
 - Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 
 - Informació sobre les característiques essencials 
 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Cinta de cautxú cru 
 - Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
 - Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
 - Emprimació prèvia per a segellats 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
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CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes. 
 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
 
Amplària:  >= 5 cm 
 Estabilitat dimensional de la cinta de paper : 
 - Amplària< 0,4% 
 - Longitud <2,5% 
Resistència al trencament >=4,0N per mm d’amplària 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
 - Identificació del fabricant 
  - Nom comercial del producte 
  - Identificació del producte 
 - Pes net o volum del producte 
  - Data de caducitat 
  - Instruccions d'ús 
  - Limitacions de temperatura 
  - Toxicitat i inflamabilitat 
 
 Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 
S'ha de protegir de les gelades. 
 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
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PRODUCTE ÚS PREVIST CARACTERÍSTIQUES SISTEMA 

  
 
 
 

Per a tots els usos que 
estiguin sotmesos a 

reglamentació de foc 

 
 
 

Reacció al foc 
 
 
 

 
 
 

3/4 
 
 
 

Material per a junts 
de plaques  guix 

laminat 

  
Altres 

 
4 

 Per a situacions i usos 
no mencionats 
anteriorment 

 
Tots 

 
4 

 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 

      -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.  
 
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
 - Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
 - Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat  
 - Referència a la norma UNE-EN 13963 
 - Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 
 - Informació sobre les característiques essencials 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZM000,B89ZPD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç 
o la calç apagada 
 - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 

  - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
 - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

 - Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i 
una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos 
components 

  - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
  - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, 
en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la 
intempèrie 

 
 PINTURA A LA COLA: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  2 h 
       - Totalment sec:  4 h 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
 PINTURA A LA CALÇ: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 
propietats microbicides. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
PINTURA AL LÀTEX: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
 - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
ni dipòsits durs 
 - Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l’assecat 
 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 
      - Totalment sec:  < 2 h 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
 PINTURA PLÀSTICA: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
 - Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
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  - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 1 h 
      - Totalment sec:  < 2 h 
 - Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): 
< 80% 

 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
  - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
  - Resistència al rentat (DIN 53778): 
      - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
      - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 
 PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
 PINTURA ACRÍLICA: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 4 h 
      - Totalment sec:  < 14 h 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
 - Ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
ESMALT GRAS: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
 
 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
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ESMALT SINTÈTIC: 
 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 3 h 
      - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
 - Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 
 Característiques de la pel·lícula seca: 
 - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
 - Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 
160.603): < 0,12 

 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 3 h 
      - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 
 Característiques de la pel·lícula seca: 
 - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
  - Adherència i resistència a l'impacte: 
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 A les 24 h Al cap de 7 dies 

Adherència al quadriculat: 100% 100% 
Impacte directe o indirecte: 
Bola de 12,5 des de 50 cm 

(INTA 160.266) 

 
Bé 

 
Ha de complir 

 
  - Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

  - Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 

 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
 - Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als         
detergents. 
 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
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ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 

 
 ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 

 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 
 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 

 Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, 
als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol 
etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 
 
 PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  

 - Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

  - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 1 h 
      - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

 
 Característiques de la pel·lícula seca: 
 - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
  - Resistència al rentat (DIN 53778): 
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      - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
      - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
 - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
 - Identificació del fabricant 
  - Nom comercial del producte 
  - Identificació del producte 
 - Codi d'identificació 
  - Pes net o volum del producte 
  - Data de caducitat 
  - Instruccions d'ús 
  - Dissolvents adequats 
  - Límits de temperatura 
  - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
  - Toxicitat i inflamabilitat 
  - Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
  - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
 - Identificació del fabricant 
  - Nom comercial del producte 
  - Identificació del producte 
 - Codi d'identificació 
  - Pes net o volum del producte 
  - Toxicitat i inflamabilitat 
 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
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PINTURA AL CIMENT: 
 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
 - Identificació del fabricant 
  - Nom comercial del producte 
  - Identificació del producte 
 - Codi d'identificació 
  - Pes net o volum del producte 
  - Instruccions d'ús 
  - Temps d'estabilitat de la barreja 
  - Temperatura mínima d'aplicació 
  - Temps d'assecatge 
  - Rendiment teòric en m/l 
  - Color 
 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8AZB000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 
amb additius modificadors de la brillantor 
 - Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents 
adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 

  - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
  - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
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VERNÍS: 
 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
 
 
VERNÍS GRAS: 
 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
 
VERNÍS SINTÈTIC: 
 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
 Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
 - Ha de ser de color estable i insaponificable. 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 

 
 VERNÍS DE POLIURETÀ: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 1 h 
      - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - Ha de ser de color estable i insaponificable. 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 

  - Adherència i resistència a l'impacte: 
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 A les 24 h Al cap de 7 dies 
Adherència al quadriculat: 100% 100% 

Impacte directe o indirecte: 
Bola de 12,5 des de 50 cm 

(INTA 160.266) 

 
Bé 

 
Ha de complir 

 
  - Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 

  - Resistència química: 
      - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
      - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
      - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
      - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
      - Al xilol:  Cap modificació 
      - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
      - A l'aigua:  15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
  
VERNÍS FENÒLIC: 
 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
 
 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 30 min 
      - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - Ha de ser de color estable i insaponificable. 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
 - Identificació del fabricant 
  - Nom comercial del producte 
  - Identificació del producte 
 - Acabat, en el vernís 
 - Codi d'identificació 
  - Pes net o volum del producte 
  - Data de caducitat 
  - Instruccions d'ús 
  - Dissolvents adequats 
  - Límits de temperatura 
  - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
  - Toxicitat i inflamabilitat 
  - Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
  - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA3000,B8ZAA000,B8ZA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució  de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 

  - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
 - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 
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  - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
 - Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 
de metilè amb dissolvents i altres additius 
 - Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 
fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 

 - Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
 - Solució de silicona 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 
amb additius modificadors de la brillantor 
 - Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents 
adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 

  - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
  - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

 
VERNÍS: 
 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
 
VERNÍS GRAS: 
 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
 
VERNÍS SINTÈTIC: 
 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
 Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 5 h 
      - Totalment sec:  < 12 h 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
 - Ha de ser de color estable i insaponificable. 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 

 
 VERNÍS DE POLIURETÀ: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 1 h 
      - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - Ha de ser de color estable i insaponificable. 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 

  - Adherència i resistència a l'impacte: 
 A les 24 h Al cap de 7 dies 

Adherència al quadriculat: 100% 100% 
Impacte directe o indirecte: 
Bola de 12,5 des de 50 cm 

(INTA 160.266) 

 
Bé 

 
Ha de complir 

  
  - Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 

  - Resistència química: 
      - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
      - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
      - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
      - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
      - Al xilol:  Cap modificació 
      - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
      - A l'aigua:  15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
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 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
 
 VERNÍS FENÒLIC: 
 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
 
 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

  - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 - Ha de ser de color estable i insaponificable. 
  - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
 - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
  
BREA EPOXI: 
 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
(INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
 
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
 - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 

  - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
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 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) 
ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 

 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
 
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 

 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
 
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 

 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
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 IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  < 15 min 
      - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
 - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 
 LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 
 
PINTURA DECAPANT: 
 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
 Pes específic:  13 kN/m3 
 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
 
pH sobre T.Q.:7,75 
 
SEGELLADORA: 
 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
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 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
  - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
      - Al tacte:  30 min   - 4 h 
      - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
 SOLUCIÓ DE SILICONA: 
 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de 
impregnar bé les superfícies  poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
 - Identificació del fabricant 
  - Nom comercial del producte 
  - Identificació del producte 
 - Acabat, en el vernís 
 - Codi d'identificació 
  - Pes net o volum del producte 
  - Data de caducitat 
  - Instruccions d'ús 
  - Dissolvents adequats 
  - Límits de temperatura 
  - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
  - Toxicitat i inflamabilitat 
  - Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
  - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

 - Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la 
brea epoxi. 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9B11100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior , de dimensions nominals entre 50 i 
300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o 
d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 
desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior 
 Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B 
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Pes específic aparent (UNE_EN 1936):  >= 25 kN/m3 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especific acions 
de la norma UNE-EN 1342. 
Toleràncies: 
 - Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
 - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
 - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
 - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
 - Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 
 - Classe 1 (marcat T1): 
      - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
      - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
      - Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 
 - Classe 2 (marcat T2): 
      - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
      - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
      - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’embalatge, o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
 - Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 
 - Nom comercial de la pedra 
 - El nom i l’adreça del proveïdor 
 - El nom i la localització de la pedrera 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      102 
 

 - Referència a la norma UNE-EN 1342 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors 
declarats pel fabricant: 

      - Dimensions nominals 
      - Resistència al glaç/desglaç 
      - Resistència a compressió 
      - Resistència al lliscament 
 - Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments químics superficials 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ 
acompanyar de la següent informació: 

      - El nom o marca d’identificació  del fabricant/subministrador 
      - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
      - L’ús o usos previstos i la descripció de la pedra 
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades 
per transports pú blics, a més ha de constar: 
      - Càrrega de trencament 
      - Resistència al lliscament (si procedeix) 
      - Durabilitat 
      - Tractament superficial químic (si procedeix) 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 
  - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      103 
 

 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
      - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
      - Classe 2 (marcat P): 
           - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
           - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
      - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
      - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
      - Classe 2 (marcat P): 
           - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
           - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
      - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
      - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
      - Classe 2 (marcat P): 
           - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
           - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
      - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 

           - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
           - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 
           - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
           - Llargària > 850 mm: 6 mm 
      - Classe 3 (marcat L): 
           - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
           - Llargària > 850 mm: 4 mm 
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- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 

      - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
           - Convexitat màxima:  1,5 mm 
           - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
           - Convexitat màxima:  2 mm 
           - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

           - Convexitat màxima:  4 mm 
           - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
 - Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 

      - Dimensions nominals 
      - Resistència climàtica 
      - Resistència a flexió 
      - Resistència al desgast per abrasió 
      - Resistència al lliscament/patinatge 
      - Càrrega de trencament 
      - Comportament davant el foc 
 - Referència a la norma UNE-EN 1339 
 - Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació: 

      - Nom o marca identificativa del fabricant 
      - Direcció registrada del fabricant 
      - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
      - Referència a la norma EN 1339 
      - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
      - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
      - Resistència al trencament 
      - Resistència al patinat/lliscament 
      - Durabilitat 
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Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
      - Reacció al foc 
      - Resistència a la ruptura 
      - Resistència al patinat/lliscament 
      - Durabilitat 
      - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
      - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
BANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BANA7175. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el 
bastiment de la porta o de l'armari. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Escairada dels perfils: 

- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 

      - 145 i 155 mm 
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin  la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per 
peces de fusta. 
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Les fissures han de complir els següents límits: 
 - Amplària:  <= 1 mm 
 - Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
 - Llargària individual:  <= 150 mm 
 - Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
 Humitat dels perfils (H) 

- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
 - Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 

 Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
 - Portes interiors: 
      - Resistència mitjana:  550 N 
      - Resistència mínima:  500 N 
 - Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
      - Resistència mitjana:  1000 N 
      - Resistència mínima:  900 N 
Toleràncies: 

- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 

  - Secció del perfil: 
      - Amplària:  ± 2 mm 
      - Gruix:  ± 2 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias. 
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BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQD2275. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
 - De cares llises 
  - Amb motllura 
  - Rebaixada amb plafons 
  - Amb galzes per a vidre 
  - Amb galzes per a vidre i barretes 
 S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
 - De roure per envernissar 
 - De sapel·li per a envernissar 
 - De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
 - De cartró 
  - De fusta 
  - Massisa 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla 
ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
 Diferè ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 

- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 

Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 

 Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm 

 Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
 Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
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 Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
 Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 

- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 

 També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 
4.2.14. 
Toleràncies: 

- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
 - Gruix:  ± 1 mm 
 - Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
 - Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
 - Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 

  
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 

- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 

 Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 

 Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 

 
ACABAT PER A PINTAR: 
 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de 
densitat alta. 
 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
 Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
 Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
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 ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
 Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASA71C2. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta 
 - Metàl·lica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta 
d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta 
metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació . 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç 
ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de 
permetre un gir de 180° i ha de tancar automà ticament. 
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S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Components: 
 

Material Característiques dels components porta 
 
 
 
 

Fusta EI2-C-30 

Fulles formades per un tauler d'aglomerat de 
partícules 

Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat 
Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix 
Tot el perímetre del bastidor protegit amb una 

làmina  no tumescent 
Cantells de llistó de fusta 

Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat 
ignífug, revestit de xapa 

 
 
 
 

Fusta EI2-C-60 

Fulles formades per un tauler d'aglomerat de 
partícules 

Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat 
Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix 
Tot el perímetre del bastidor protegit amb una 

làmina  no tumescent 
Cantells de llistó de fusta 

Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat 
ignífug, revestit de xapa 

 
 
 
 
 
 

Fusta EI2-C-30 

Fulles formades per un tauler massís i dos 
taulers ignífugs d'aglomerat de partícules, 

protegits amb una làmina no tumescent a cada 
costat 

Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat 
Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix 
Tot el perímetre del bastidor protegit amb una 

làmina  no tumescent 
Cantells de llistó de fusta 

Bastiments de base de fusta massisa protegit 
amb xapa no tumescent 

Bastiments de tauler de fibrociment o similar i 
tauler de partícules ignífug i xapat 

 
Metàl·lica 

Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm 
cada una, amb aïllament tèrmic a l'interior, unit 

a les xapes mitjançant adhesiu ignífug 
 
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 
 
 Dimensions: 
Porta d’una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
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 PORTA DE FUSTA: 
 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de 
reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la 
meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i 
els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes 
emmetxades no ha de superar el 6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 
 
PORTA METÀL·LICA: 
 
El bastiment i la porta han d'estar formats  per perfils i mecanismes metàl·lics. 
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha 
d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm 
en el paviment, per fer l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 

- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8 

 Nombre de golfos: 
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4 

 
 PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantà nia de la porta i que la tanqui 
correctament. 
 El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a 
portes d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls.  
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d’estar dissenyat i construït d’acord 
amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. 
Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de nou dígits 
establert per la norma UNE-EN 1125: 
 - Categoria d’ús (primer dígit). 

     - Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a 
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús 

 - Durabilitat (segon dígit): 
      - Grau 6: 100 000 cicles 
      - Grau 7: 200 000 cicles 
 - Massa de la porta (tercer dígit): 
      - Grau 5: fins a 100 kg 
      - Grau 6: fins a 200 kg 
 - Resistència al foc (quart dígit): 
      - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als  fums 
      - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 
 - Seguretat de les persones (cinquè dígit): 
      - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 
 - Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit): 
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      - Grau 3: resistència elevada 
      - Grau 4: resistència molt elevada 
 - Seguretat de bens (setè dígit): 
      - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones 
 - Projecció de la barra (vuitè dígit): 
      - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 
      - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 
 - Tipus d’operació de la barra (novè dígit): 
     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’embranzida 
      - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament 
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la 
norma UNE-EN 1125) 

 - Referència a la norma europea EN 1125 
 - Mes i any del muntatge final pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar 
l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica , tot el conjunt haurà de tractar-se amb una 
emprimació antioxidant. 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 

 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació , ja sigui sobre 
el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya: 
 - El número d’identificació de l’organisme de certificació 
 - El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador 
 - Direcció registrada del fabricant 
 - Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
 - El número corresponent del certificat CE de conformitat 
 - Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 
 - La designació i informació de prestacions d’acord amb les normes EN 1125 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
 
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
BAV - PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
BAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAV7EK77. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles. 
S'han considerat els materials següents: 
 - Alumini lacat 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Amb aïllament interior 
  - Sense aïllament interior 
 S'han considerat els tipus de persiana enrotllable següents: 
 - De lamel·les no orientables 
 - De lamel·les orientables 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana 
estigui tancada. 
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les parts susceptibles d’entrar en contacte amb els transeü nts o amb els usuaris no han de 
presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l’estructura de la persiana, a col.locar a una 
alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d’accé s permanent, han de 
ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm. 
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 -Resistència al vent: 
 

Classe 0 1 2 3 4 5 6 
Pressió 

nominal p 
(N/m2)│ 

<50 50 70 100 170 270 400 

Pressió 
d’assaig 

de 
seguretat 

1,5 
(N/m2) 

 
 

<75 

 
 

75 

 
 

100 

 
 

150 

 
 

250 

 
 

400 

 
 

600 

 
 -Resistència a la càrrega de neu: 

Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la 
persiana pot soportar sola o amb associació  mecànica amb la finestra tancada. 
D’acord amb assaig amb norma EN-12833. 

 -Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre 
el pas d’un intrús des de l’exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m 
d’apertura). 

 -Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
 

Número de cicles Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Desplegament/replegament 3000 7000 10000 

Orientació de les lames 6000 14000 20000 
 
 -  Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades 
(amb formació  de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l’avís: la maniobra en condicions 
de gelada pot danyar la persiana. 
 - Resistència a l’impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
 -  Resistència  tèrmica :  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
 - Falsa maniobra 
Sota l’acció d’ un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o 
degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d’aspecte no 
admissibles. D’acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
 
 
Amplada L (m) Tolerancies (mm) Alçada H (m) Tolerancies (mm) 
L<=2      +0 a -3      H<=1,5    +0 a -4      
2<L<=4     +0 a -4       1,5<H<=2,5   +0 a -6       
L>4       +0  a -5     H>2,5     +0  a -10     
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PERSIANES D’ALUMINI O ACER: 
 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d’ésser com a mínim classe 2  
Resistència a la corrosió: 
 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
Components d’interior 24 h 48 h - - 

Components d’exterior - 48 h 96 h 240 h 
 
Toleràncies: 

- Alçària de la lamel·la:  <= 6 cm 
- Gruix de la lamel·la:  >= 1,1 cm 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 

 - Rectitud de les lamel·les: 
      - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
      - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
      - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 

- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 

 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38-
337). 
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, 
polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie. 
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
AMB AÏLLAMENT: 
 
L'interior de les lamel·les ha d'estar ple amb material aïllant. 
Conductivitat tèrmica de l'aïllament:  <= 0,041 W/m K 
 
LAMEL·LES ORIENTABLES: 
 
L'unió de les lamel·les ha de permetre un moviment basculant coordinat de les lamel·les que restin 
dins del forat de la finestra, quan la persiana està baixada amb les lamel·les una mica separades. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció  han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
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El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
 - Sobre el mateix producte: 
      - Nom i marca identificativa del fabricant 
      - Direcció registrada del fabricant  
      - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 

- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de 
manteniment i/o d’instal·lació o albarà) : 
      - Nom i marca identificativa del fabricant 
      - Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
      - Direcció registrada del fabricant  
      - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
      - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
           - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessà ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i 
considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm 
 - Per a unitats amb superfície inferior a 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per a arribar fins a l'eix de suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZ11196. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels bastiments. 
S'han considerat els perfils següents: 
 - De roure, d’ iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar 
 - De fusta per a pintar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles. 
Els perfils no han de tenir defectes superficials. 
Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
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 - Llargària nominal:  ± 3 mm 
 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 

 
PERFILS DE ROURE, D’IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR: 
 
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR: 
 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin  la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per 
peces de fusta. 
 Les fissures han de complir els següents límits: 
 - Amplària:  <= 1 mm 
 - Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
 - Llargària individual:  <= 150 mm 
 - Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
 H umitat del perfil:  <= 12% 
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2 
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2 
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZ27100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la col·locació  
de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col·locació del tapajunts. 
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta. 
Els perfils no han de tenir defectes superficials. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,3 mm 
 - Amplària:  ± 0,5 mm 
 - Llargària:  ± 1,0 mm 
 - Rectitud de les arestes:  2 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGC160. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que 
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
 - Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
  - El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
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 Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i 
pom a la cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la 
porta és d'armari 

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia 
inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bl oqueig de la fulla i accessoris 

 - El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
 Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 
accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la 
fulla. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els 
que determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 
permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 

- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
  
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
 
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 
1935): 
 -.Categoria de servei (primer dígit) 

  - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, 
baixa freqüència d’ús)  

        - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús) 
   - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel pú blic o per 
altres    persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un 
risc d’accident o mal ús) 

  -  Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 
 - Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’ element amb frontisses  
 (segon dígit) 
     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins: 
           -  Grau 3: 10.000 cicles 
           -  Grau 4: 25.000 cicles 
     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins: 
           - Grau 4: 25 000 cicles 
           - Grau 7: 200.000 cicles 
- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit) 
      - Grau 0 : 10 kg 
      - Grau 1:  20 kg 
      - Grau 2:  40 kg 
      - Grau 3:  60 kg 
      - Grau 4:  80 kg 
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      - Grau 5:  100 kg 
      - Grau 6:  120 kg 
      - Grau 7:  160 kg 
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 
      - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 

     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 
portes veure UNE-EN 1634-1) 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
      -Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670: 
      - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
      - Grau 1: resistència mitja 
      - Grau 2: resistència moderada 
      - Grau 3: resistència alta 
      - Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit): 
       - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció. 
      - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció 
- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
      - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 
 
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o 
de control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents 
elements: 
      - identificació, nom fabricant o marca comercial 
      - grau de la frontissa 
      - número d’aquesta norma europea 
 
L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà: 
      - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
      - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 
 
La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la 
instal·lació  o en servei. 
 
PANYS I PESTELLS: 
 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d’ús ( primer dígit): 
      - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.  
      - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
      - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús. 
- Durabilitat: (segon dígit) 
      - Grau A:  50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
      - Grau B:  100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
      - Grau C:  200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
      - Grau F:  50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
      - Grau G:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
      - Grau H:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
      - Grau L:  100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
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      - Grau M:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
      - Grau R:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
      - Grau S:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
      - Grau W:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
      - Grau X:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
      - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
      - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 
      - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
      - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

  - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 
N 

      - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
      - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 
N  

- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit): 
      - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
      - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
      - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
      - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
      - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
      - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
      - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
      - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
      - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
      - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
      - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
      - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
      - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació  
      - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  
      - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
      - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
      - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
      - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit): 
      - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d’aplicació. 
      - Grau B:  Porta encastada i batent 
      - Grau C:  Porta encastada i corredissa 
      - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació 
      - Grau E:  Porta sobreposada i batent 
      - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
      - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d’aplicació 
      - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
      - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l’interior. 
      - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
      - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
      - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      122 
 

      - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
      - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
      - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
      - Grau 0:  No aplicable 
      - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
      - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
      - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
      - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
      - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
      - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
      - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
      - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
      - Grau 0: Pany sense nueca 
      - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
      - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
      - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
      - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit): 
      - Grau 0: Sense requisit 
      - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
      - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
      - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
      - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
      - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
      - Grau F:  Mínim set elements retenidors 
      - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
      - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació  
clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
 
 Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats 
sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis 
dígits: 
- Categoria d’ús (primer dígit) 
      - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus. 
      - Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus. 
- Durabilitat (segon dígit) 
      - Grau 8: 500.000 cicles d’assaig  
- Força del tancaportes (tercer dígit) 

      - Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments 
d’obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit) 
      - Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
      - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 
- Seguretat (cinquè dígit): 

     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 
utilització. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
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      - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
      - Grau 1:  Dèbil resistència 
      - Grau 2:  Resistència mitja 
      - Grau 3:  Resistència elevada 
      - Grau 4: .Resistència molt elevada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

    -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 

En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte  ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 
 - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
 - Nom o marca identificativa del fabricant. 
 - Direcció registrada del fabricant 
 - Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
 - El número del certificat de conformitat CE. 
 - Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001 
 - La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 
 
PANYS I PESTELLS: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

    -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 

En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte  ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 
 - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
 - Nom o marca identificativa del fabricant. 
 - Direcció registrada del fabricant 
 - Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
 - El número del certificat de conformitat CE. 
 - Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003 
 - La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

    -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
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En l’embalatge o/i documentació  que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol que a més haurà d’ anar acompanyat de la següent informació: 
 - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
 - Nom o marca identificativa del fabricant. 
 - Direcció registrada del fabricant 
 - Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
 - El número del certificat de conformitat CE. 
 - Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003 
 - La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
PANYS I PESTELLS: 
 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I ÀMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB121AE0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
 - De perfils buits d'acer 
  - De perfils IPN 
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 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 
per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 

- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
 - Secció del perfil:  ± 2,5% 
 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 

 
 BARANES DE PERFILS IPN: 
 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha 
de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant 
i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC2 - ABALISAMENT PER A VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC2U171. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent, amb la finalitat de 
reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de senyalització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Fita d’aresta de PVC. Es classifiquen segons la norma UNE 135362 en els tipus següents: 
      - Tipus I: Secció en forma d’A majúscula 
      - Tipus II: Secció composta por dues línies paral·leles unides por dos semicercles. 
      - Tipus III: Secció en forma de teula. 
- Fita kilomètrica o semi-kilomètrica, reflectant d’alta intensitat, nivell II, amb pal de suport d’acer 
galvanitzat 
- Fita miriamètrica 
- Fita delineadora d’illeta 
- Fita de vèrtex: balisa delineadora d’illeta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
L’element ha de ser resistent a l’esquinçament i ha de ser estable en front la intempèrie i les 
radiacions ultraviolades. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 
 
Els materials retrorreflectants, segons la seva naturalesa i caracterí stiques, es classifiquen en els 
nivells següents: 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
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- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os 
de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat 
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de tenir el color i el factor de luminància d’ acord amb les especificacions de la norma UNE 
135334, dins dels valors mínims especificats en la taula 703.1 de la Orden de 28-12-1999, amb la que 
es modifica PG 3/75. 
Ha de portar marcat de forma indeleble, com a mí nim, el nom del fabricant i la data de fabricació. 
 
FITA D’ARESTA DE PVC:  
 
Ha d’estar format per un pal  blanc, una franja negra i una o varies peces de materials 
retrorreflectants, col·locats obre la franja negra. 
La forma i dimensions de la fita han de complir les especificacions de la norma UNE 135362 . 
La franja negra ha d’ estar formada per un material flexible, opac i resistent. No ha de tenir 
bombolles, esquerdes, fissures, escates ni laminacions. 
Els materials retrorreflectants situats al costat dret del pal, han de ser de color groc i for ma 
rectangular i els que estan situats en el costat esquerra, han de ser dos cercles de color blanc. 
Els elements d’ancoratge han d’estar galvanitzats. 
Característiques del pal blanc: 
- Diòxid de titani (contingut en massa) (UNE 48178):  >= 5% 
- Temperatura Vicat a 49 N:  >= 81°C 
- Allargament en el trencament:  >= 80% 
- Comportament al calor: 
      - Variació dimensional:  <= 5% 
      - Aparició de bombolles, fissures, buits, exfoliacions i deformacions:  <= 5% 
- Comportament al foc:  categoria FH1 (UNE 53315-1) 
- Color:  Ha de complir 
- Factor de luminància:  >= 0,75 
- Envelliment artificial accelerat: 
      - Temperatura Vicat a 49 N:  >= 75°C 
      - Allargament en el trencament:  >= 25% 
      - Coordenades cromàtiques:  Ha de complir 
      - Factor de luminància:  >= 0,75 
- Absorció d'aigua (UNE 53028, mètode A):  <= 4 mg/cm2 
Característiques de la franja negra: 
 - Amplària:  250 mm 
 - Separació de l’extrem superior del pal:  80-100 mm 
 - Color: Ha de complir 
 - Factor de luminància:  <= 0,03 
 - Resistència al calor i al fred:  Ha de complir 
 - Resistència als dissolvents:  Ha de complir 
 - Envelliment artificial accelerat:  Ha de complir 
Característiques dels materials retrorreflectants: 
- Color:  Ha de complir 
- Factor de luminància: 
      - Color blanc:  >= 0,27 
      - Color groc:  >= 0,16 
- Coeficient de retrorreflexió:  Ha de complir 
- Envelliment artificial accelerat:  Sense variacions 
Les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 135362. 
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FITA DE VÈRTEX (BALISA DELINEADORA D’ILLETA): 
 
Ha de tenir la cara frontal semicilíndrica a on s’han de situar els elements reflectors.  
Els elements reflectors han de ser dos triangles isòsceles simètricament oposats per les seves bases, 
indicant una divergència. 
La forma i dimensions de la fita ha de complir l’especificat en la norma UNE 135360. 
El color ha de tenir unes coordenades cromàtiques que s’han de situar dins dels lí mits definits en la 
taula 1 de la norma UNE 135360. 
Els materials retrorreflectants han de ser com a mí nim, el blanc de nivell 2 i el verd de nivell 1, 
segons la norma UNE 135330. 
Les coordenades cromàtiques d’aquests colors han d’estar dins dels límits definits en la taula 2 de la 
UNE 135360. 
 
Les condicions d’adherè ncia al substrat del material retrorreflectant, resistència al fred, resistència a 
l’envelliment, han de complir l’especificat en la UNE 135360, comprovat segons aquesta norma. 
Temperatura Vicat a 9,81 N  (UNE 135360):  >= 55°C 
Absorció d'aigua (UNE 53028, mètode A):  <= 4 mg/cm2 
 
BALISA CILÍNDRICA: 
 
Ha de ser de material flexible, amb capacitat de recuperar la seva forma inicial quan es sotmet a 
esforços deformants. 
La seva massa total i flexibilitat han de ser les adequades per tal que pugui ser franquejat per un 
vehicle, sense que es produeixin  danys notables a aquest i tot i així es mantingui en el seu lloc 
original desprès del pas del vehicle. 
 La forma i dimensions de la balisa ha de complir les especificacions de la UNE 135363. 
Les coordenades cromàtiques del color del cos de la balisa i el factor de luminà ncia han de ser els 
definits en la norma UNE 135331. 
Els materials retrorreflectants poden ser làmines o teles. Les là mines han de ser de color blanc o 
vermell i com a mínim del nivell 2, les seves coordenades cromàtiques i el nivell de luminància han de 
ser els definits en la UNE 135330. Les teles han de tenir unes coordenades cromà tiques i un factor 
de luminància que han d’estar dins dels límits definits en la taula 1 de la UNE 135363. 
Coeficient de retrorreflexió: 
 - Làmines retrorreflectants (UNE 135330):  Ha de complir 
 - Teles retrorreflectants (UNE 135363):  Ha de complir 
Adherència al substrat del material retrorreflectant:  Ha de complir 
Temperatura de reblaniment Vicat (tipus A):  >= 65°C 
Resistència al fred:  No ha de tenir fissures, escrostonaments, exfoliació ni bombolles, les provetes 
tipus B, no han de tenir, a més, pèrdua d’adherència. 
Resistència a l’envelliment artificial accelerat:  No ha de tenir fissures, escrostonaments, exfoliació ni 
bombolles 
Resistència al doblegament:  No ha de tenir esquerdes o trencaments, ha de recuperar la seva posició 
inicial 
Resistència a la fatiga:  No ha de tenir esquerdes o trencaments, excepte en la zona de l’impacte. Ha 
de recuperar la seva posició inicial amb una desviació màxima sobre l’eix vertical del 7%. 
Les característiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE 135363. 
Toleràncies: 
 - Dimensions:  ±5% 
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FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 
 
L'element ha d'estar format per l'estampació d'una planxa blanca d’acer dolç de primera fusió , 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora d’intensitat 
normal o alta. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a 
suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i 
UNE 135314. 
 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar 
preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135 331 

 - L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
      - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
      - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
      - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,2 mm 
 - Amplària del reforç perimetral:  ± 2,5 mm 
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FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMÈTRICA ACABADA AMB LÀMINA REFLECTORA: 
 
Els colors han d’estar dins dels límits cromà tics especificats a la norma UNE 135330. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el 
xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir 
les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
      - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
      - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
 
 Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, 
normalment pintura, mitjançant un sistema de postbarrejat. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
Diàmetre:  <= 0,8 mm; >= 0,32 mm 
Mircroesferes defectuoses (MELC 12.30):  < 20% 
Índex de refracció (MELC 12.31):  >= 1,5 
Resistència al aigua (diferència d’àcid consumit):  < 4,5 cm3 
Resistència als àcids:  Inalterable a  vista del microscopi 
Resistència a una solució de clorur càlcic:  Sense alteració superficial a vista de microscopi 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
FITA D’ARESTA DE PVC:  
 
UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de Poli(Cloruro de vinilo) 
(PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo. 
 
FITA DE VÈRTEX (BALISA DELINEADORA D’ILLETA): 
 
UNE 135360:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. 
Características, medidas y métodos de ensayo. 
 
BALISA CILÍNDRICA: 
 
UNE 135363:1998 Señalización vertical y balizamiento. Balizas cilindricas permanentes en material 
polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM11102,BBM12502. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
 - Amb pintura no reflectora 
  - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
  
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser 
aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de 
Circulación”. 
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Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a 
suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i 
UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i 
UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
 Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135 331 

 - L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 

 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
      - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
      - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
      - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
 - Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es classificaran, 
segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors 
apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible 
a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o 
de polietilè. 
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- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os 
de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat 
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i 
UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el 
xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir 
les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
      - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
      - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el 
terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 
1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante 
làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Per a control d'accés a aparcaments 
  - De seguretat flexible de doble ona 
  - Tipus New Jersey 
 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de 
complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
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BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per 
un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha 
de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
 L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del 
tipus S235JR(UNE-EN 10025-2) 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
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- Fissures 
      - Amplària:  <= 0,1 mm 
      - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant 
i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
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BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZP010,BBMZA810,BBMZ1310. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
 - Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
 - Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
  - Captallums per a barreres de seguretat 
  - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
  - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
  - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
 
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 
 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser 
les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 

- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha 
de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
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Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
 Toleràncies: 
 - Secció rectangular: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 

 - Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 

 
Allargament fins a la ruptura: 

Gruix (mm)    Allargament mínim (%) 
 Longitudinal/ Transversal 

<=40 26/24 
> 40 <= 65 25/23 

 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a 
l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
  
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
 - Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
 - Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
 - Códi 1: retrorreflector de vidre 
 - Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 

Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
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La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les 
dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat 
de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ 
ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del 
fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’ han de 
comprovar segons aquesta norma. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 
 - Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 

- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 

 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser 
les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
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Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
CAPTALLUMS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element 
de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE 
PEIX: 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 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) 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 
1984. 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
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PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD132A9B,BD13299B,BD13187B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigü es pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
 - Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
 - Tubs i accessoris de PP (polipropilè)  de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 
 -  Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, 
així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les 
normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com 
ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de 
l’edifici o per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.  

 - “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser 
llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del 
tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
 - Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
 - Nom del fabricant i/o marca comercial 
 - Diàmetre nominal 
 - Gruix mínim de paret 
 - Material 
 - Codi de l’àrea d’aplicació 
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 - Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
 - Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
 - Prestacions en clima fred 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
 
Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
      - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
      - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
      - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
      - 200-250:  0 a 0,5mm 
      - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
           - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
           - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
           - 180:  3,6 a 4,2mm 
           - 200:  3,9 a 4,5mm 
           - 250:  4,9 a 5,6mm 
           - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
           - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
           - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
           - 140:  3,5 a 4,1 mm 
           - 160:  4,0 a 4,6 mm 
           - 180:  4,4 a 5,0 mm 
           - 200:  4,9 a 5,6 mm 
           - 250:  6,2 a 7,1 mm 
           - 315:  7,7 a 8,7 mm 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que 
s’ha introduï t material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits 
indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B 
Toleràncies: 
 
-  Diàmetre exterior: 
      - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
      - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
      - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
      - 200-250:  0 a 0,5mm 
      - 350:  0 a 0,6mm 
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-  Gruix total de la paret: 
      - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
      - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
      - 180:  3,6 a 4,2mm 
      - 200:  3,9 a 4,5mm 
      - 250:  4,9 a 5,6mm 
      - 315:  6,2 a 7,1mm 
 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer)  al que 
se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord amb UNE-EN 
1451-1. 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
      - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
      - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
      - 160:  0 a 0,5mm 
      - 200:  0 a 0,6mm 
      - 250:  0 a 0,8mm 
      - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
      - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
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TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema. 
 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
 
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z3000,BD1Z2300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus 
paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un 
cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
 Amplària:  >= 1,5 cm 
 Gruix:  >= 0,05 cm 
 Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les 
dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Diàmetre del tub que abraça 
 Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z73C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i  reixa practicable o fixa per a embornals 
 - Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
 - Reixa practicable o fixa 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
 - Fosa gris 
 - Fosa dúctil 
 - Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
 - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
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- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, 
molls, etc.). 

 - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm. 
 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 
400 poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
 - El codi de la norma UNE EN 124 
 - La classe segons la norma UNE EN 124 
 - El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
 - Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
      - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
      - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
      - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
      - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
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Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 

 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 

 - Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
           - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
           - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
           - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
           - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
REIXA: 
 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 
i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
 
BASTIMENT: 
 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 Toleràncies: 

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
  - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
 - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
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 BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
 Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
 Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 
 REIXA FIXA: 
 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 
 ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
 
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat: 
 - Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2  
 - Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni 
taques. 
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Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
 Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
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BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F4570,BD7F6570,BD7F7570,BD7F9570,BD7FB570,BD7FC570. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
 - Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
 - Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
 - Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 
d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors 
que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 

 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
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Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Els elements han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’1m. de forma que 
sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i instal·lació , i mantenir-se 
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d’extrusió 

Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 

   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 

    - 500:  1,5 mm 
    - 560:  1,7 mm 
    - 630:  1,9 mm 
    - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 
d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada. 
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Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 

Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Els elements han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible 
després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se l legible 
durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
    - 110-125:  0,3mm. 
    - 160:  0,4 mm 
    - 200-250:  0,5 mm 
    - 315:  0,6 mm 
    - 355-400:  0,7 mm 
    - 450: 0,8 mm 
    - 500: 0,9 mm 
    - 630: 1,1 mm 
    - 710:  1,2mm 
    - 800:  1,3 mm 
    - 900:  1,5 mm 
    - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. 
d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ3150,BDDZ51D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
  
S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre:  
      - Graó d’acer galvanitzat 
      - Graó de fosa 
      - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
 - Fosa gris 
 - Fosa dúctil 
 - Acer  
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
 - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

 - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, 
molls, etc.). 

 - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 
400 poden tenir una superficie cóncava. 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm. 
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La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
 - El codi de la norma UNE EN 124 
 - La classe segons la norma UNE EN 124 
 - El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
 - Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
      - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
      - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
      - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
      - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 

 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 

 - Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
           - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
           - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
           - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
           - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      156 
 

 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer 
galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
 - A 15:  >= 2 mm 
 - B 125:  >= 3 mm 
 - C 250:  >= 5 mm 
 - D 400:  >= 6 mm 
 - E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
 - Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
 - Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 - Diàmetre del rodó:  - 5% 
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GRAÓ DE FOSA: 
 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
 Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
 Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 

 
 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una 
brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i 
el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
GRAÓ: 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FOSA: 
 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de 
piezas moldeadas. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3BA00,BDW3B900,BDW3B800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la 
unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
 S'han considerat els elements següents: 
  - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
 - Elements especials per a baixants de fosa grisa 
 - Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3BA00,BDY3B900,BDY3B800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la 
unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
 S'han considerat els elements següents: 
  - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
 - Elements especials per a baixants de fosa grisa 
 - Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios. 
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* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42C310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de 
llargària. 
S'han considerat els materials següents: 
 - Planxa d'acer galvanitzat 
  - Alumini flexible 
  - Alumini rígid 
  - Acer inoxidable 
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
El revestiment interior dels conductes , en el seu cas, ha de resistir l’acció agressiva dels productes de 
desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar 
els esforços als que s’hauran de  sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la 
norma UNE 100012 d’ higiene de sistemes de climatització. 
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel 
tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 
per a conductes de materials aïllants. 
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Per al disseny dels suports dels conductes s’han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 
Característiques tècniques: 
 

 Alumini rígid Acer inoxidable 
Gruix (mm) 0,7 1 

Pes xapa  (kg/m2) 1,72 8,1 
Diàmetre (mm) 125 160 250 / 400 200 250 / 400 

Pres.Treball(mm.c.d.a.) (UNE 
100-102) 

<=150 /  =100 <=100 / <=150 

 
Característiques tècniques: 
 

 Alumini Flexible Planxa acer galvanitzat 
Gruix (mm) 0,5 0,7 

Diàmetre (mm) 125 160 250  100  125 160 
200  250  400 

125 160 250  100  125 160 200  
250  400 

Pres. treball <=305 <=305 / <=203 
Pes tub kg/m 0,32 0,35 0,58  1,4  1,7  2,1  

2,7  4,3  6,9 
0,32 0,35 0,58  1,4  1,7  2,1  2,7  

4,3  6,9 
 
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 
 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoï dalment, de paret prima corrugada 
amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles. 
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 
 
 CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 
 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el 
seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà  d'un encaix de doblec de les seves vores. 
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 
 

Diàmetre nominal ( mm ) Tolerància 
100 + 0,5 
125 + 0,5 
160 + 0,6 
200 + 0,7 
250 + 0,8 
400 + 1 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de  la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i 
contrastar amb la documentació d’assaigs del fabricant.  
- Comprovació de l’espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 
especificacions de projecte o UNE 100104. 
-  Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d’aire: 
      - Verificació del nivell sonor 
      - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d’aire. 

 - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials 
per a l’aïllament de conductes. 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per 
mostreig i a  totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar 
definida per la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE4424S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums. 
S'han considerat els tipus de recobriment següents: 
 - Fibra + PVC 
  - Espiral d'acer + alumini 
  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
El revestiment interior dels conductes , en el seu cas, ha de resistir l’acció agressiva dels productes de 
desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar 
els esforços als que s’hauran de  sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la 
norma UNE 100012 d’ higiene de sistemes de climatització. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
Temperatura de servei:  <= 100°C 
 La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel 
tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 
per a conductes de materials aïllants. 
Per al disseny dels suports dels conductes s’han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
 
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una 
làmina de PVC encolada a la fibra. 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
 
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de 
poliester i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de poliester. 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      165 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
 
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
 
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 
70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de  la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i 
contrastar amb la documentació d’assaigs del fabricant.  
- Comprovació de l’espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 
especificacions de projecte o UNE 100104. 
-  Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d’aire: 
      - Verificació del nivell sonor 
      - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d’aire. 

     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials 
per a l’aïllament de conductes. 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per 
mostreig i a  totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar 
definida per la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE52Q240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°. 
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de 
sección rectangular. Dimensiones. 
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad. 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      167 
 

 
BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK11D71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de 
la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic  de perfil angular 
que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge. 
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic  de 
perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
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BEK7 - REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK71AA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al bastiment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de 
la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic  de perfil angular fixable al bastiment de muntatge, que 
reuneix dues fileres d'aletes situades en un mateix pla i que es creuen perpendicularment formant 
una quadrícula. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
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BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEM3271F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic. 
Han d'estar formats per: 
 - Hèlix impulsora 
  - Motor elèctric 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa. 
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que 
ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal. 
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix 
juntament amb la caixa de connexió elèctrica. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Característiques tècniques: 
Cabal (m3/h)  Potència (W)     
100 <= 20 
160 <= 35 
250 <= 50 
450 <= 40 
600 <= 45 
900 <= 65 
 
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i materials que s’han 
d’utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 
- Comprovar que les unitats de ventilació complei xin els requisits especificats en projecte i estiguin 
identificades. Verificar: 

     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat 
motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, 

regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 
- Verificació de la documentació d’assaigs realitzats pel fabricant. 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de  realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEMJ21C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, amb 
capacitat per a un ventilador axial amb el seu motor corresponent, per a la distribució del fluxe d'aire 
de ventilació de locals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar formada per una estructura rígida metàl·lica i unes planxes que tanquin el volum creat. 
Els perfils del marc i les planxes no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les planxes han d'anar aïllades per dins. 
Una de les planxes ha de ser practicable per a la reparació i substitució del ventilador i altres 
elements. 
La unió amb la resta de conductes s'ha de fer amb un junt elàstic per a prevenir la transmissió de 
vibracions a la resta de la conducció. 
Ha d'estar preparat per a rebre un ventilador axial amb el seu corresponent motor d'accionament. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      171 
 

Ha de preveure's, com a mínim, un forat per a conductes d'admissió d'aire i un altre per a la sortida. 
Ha de ser de mida suficient per al cabal d'aire que ha de circular. 
Ha de portar incorporades les connexions elèctriques corresponents. 
Ha de portar forats al marc de la caixa per a les fixacions. 
Ha d'anar col·locat en espais interiors o sota cobert. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats protegits per l'embalatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i materials que s’han 
d’utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 
- Comprovar que les unitats de ventilació complei xin els requisits especificats en projecte i estiguin 
identificades. Verificar: 

     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat 
motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, 

regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 
- Verificació de la documentació d’assaigs realitzats pel fabricant. 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de  realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al 
conducte i no han de fer disminuir les caracterí stiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de 
les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW52000,BEW51000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al 
conducte i no han de fer disminuir les caracterí stiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de 
les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF11B200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, 
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
 
Característiques dimensionals: 
 

Diàmetre tub 
(rosca UNE 19-

009) 

Diàmetre exterior 
teòric (mm) 

 Gruix de la paret (mm) 
(DIN 2440) 

 

 Valor Tolerància Valor Tolerància 

1/8" 10,2 ± 0,4 2 -0,25 
1/4" 13,5 +0,5/-0,3 2,3 -0,30 
3/8" 17,5 +0,3/-0,5 2,3 -0,30 
1/2" 21,3 +0,5/-0,3 2,6 -0,30 
3/4" 26,9 ± 0,4 2,6 -0,30 

1" 33,7 +0,5/-0,4 3,2 -0,40 
1"1/4 42,4 +0,5/-0,4 3,2 -0,40 
1"1/2 48,3 +0,5/-0,4 3,2 -0,40 

2" 60,3 +0,5/-0,6 3,6 -0,50 
2"1/2 76,1 +0,5/-0,8 3,6 -0,50 
│     3" 88,9 +0,6/-0,9 4 -0,50 

4" 114,3 +0,7/-1,2 4,5 -0,60 
5" 139,7 +1,1/-1,2 5 -0,60 
6" 165,1 +1,4/-1,2 5 -0,60 

 
Llargària:  4 - 8 m 
 Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-35 
 Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629):  350 - 450 N/mm2 
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629): 

- Carboni:  <= 0,18% 
- Fòsfor:  <= 0,05% 
- Sofre:  <= 0,05% 

 Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002):  >= 32 bar 
Tolerancia: 
 Llargària: 

- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Han de quedar protegits de les humitats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 - Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
 - Control de la documentació tècnica subministrada. 
 - Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 

 - Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
 - Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui 
adequadament identificat. 
 
 
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF52F500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems 
han  d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

- Composició química: Cu + Ag:  mí n. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 
- Estat metal.lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mí nima a la tracció 250 MPa 
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A 

Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d’anar marcats al llarg de 
la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim: 
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació) 
      - Referència a la norma EN 1057 
      - Marca identificativa del fabricant 
      - La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12) 
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació): 
      - Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
      - Identificació de l’estat metal·lúrgic 
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d’incorporar un marcatge 
similar a l’anterior, almenys en ambdós extrems. 
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la seva 
longitud. 
Llargària:  Barres de 3 m o 5 m 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior nominal: 
 
  Diàmetre exterior nominal 

(mm) 
 Toleràncies en el diàmetre 

exterior (mm) 
 

> =<  

aplicable al diàmetre mig 

aplicable a 

qualsevol 

diàmetre 

6 18 ± 0,04 ± 0,09 
18 28 ± 0,05 ± 0,10 
28 54 ± 0,06 ± 0,11 
54 76 ± 0,07 ± 0,15 
76 89 ± 0,07 ± 0,20 
89 108 ± 0,07 ± 0,30 

108 159 ± 0,2 ± 0,4 
 
- Gruix de paret: 
 

Diàmetre exterior nominal 
(mm) 

Tolerància en el gruix de la 
paret 

 

 g < 1 mm  (%)   g => 1 mm (%)    
< 18 mm        ± 10        ± 13         

=> 18 mm        ± 10        ± 15 (*)     
                      (*) ± 10%  per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d’1,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua 
y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada 
al consum humà,  
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades 
per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà:   
      - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 - Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a 
subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit 
d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del 
sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:   
      - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades 
per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al subministrament 
dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o 
l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o refrigeració d'edificis:   
      - Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà  sobre el producte, o en el 
seu defecte sobre l’etiqueta o en la documentació comercial que l’acompanya i anirà acompanyat de 
la següent informació: 
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 1057 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la 
norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents: 
      - Reacció al foc 
      - Resistència a l’aixafament 
      - Pressió interior 
      - Toleràncies dimensionals 
      - Resistència a les altes temperatures 
      - Soldabilitat 
      - Estanquitat: gasos i líquids 
      - Durabilitat de la resistència a l’ aixafament, pressió interior i estanquitat 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 - Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
 - Control de la documentació tècnica subministrada. 
 - Control del material de soldadura (% plata) 
 - Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

 - Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
 - Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
 - Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
No s'han d’admetre tubs en bobina (recuit). Quan s’ especifiqui en barres de coure dur. 
 
 
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFAB1110,BFAB6110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció  a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-
U) per a canalitzacions a pressió. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
 - Peces en forma de T per a derivacions 
  - Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
  - Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades 
  - Maniguets de connexió per a unions 
 
 S'han considerat els tipus d'unió següents: 
 - Per a encolar 
  - Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d’estar neta i sense escletxes, cavitats o d’ altres 
defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d’ull. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d’ ovalitat definides a la taula 1 de la 
UNE-EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l’ 
especificat en la UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió  interna (UNE-EN 921) 
tal i com determina la UNE-EN 1452-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap 
cas l’extrem llis ha de tenir cap aresta viva. 
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavora ble sobre les 
propietats de l’element i no ha d’afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits 
funcionals especificats a la UNE-EN 1452-5. 
Si l’element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions: 
 - Número del RSI 
 - Inscripció "AGUA"  
 
Gruix mínim de la paret (mm): 
 

 
 

DN 

   Pressions 
nominals 
PN  (bar) 

    

 PN6 PN7,5 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25 

12 - - - - - - 1,5 - 
16 - - - - - - 1,5 - 
20 - - - - - 1,5 1,9 - 
25 - - - - 1,5 1,9 2,3 - 
32 - - 1,5 1,6 1,9 2,4 2,9 - 
40 - 1,5 1,6 1,9 2,4 3,0 3,7 - 
50 1,5 1,6 2,0   2,4 3,0 3,7 4,6 - 
63 1,9 2,0 2,5 3,0 3,8 4,7 5,8 - 
75 2,2 2,3 2,9 3,6 4,5 5,6 6,8 - 
90 2,7 2,8 3,5 4,3 5,3 6,7 8,2 - 

110 2,7 3,2 3,4 4,2 5,3 6,6 8,1 10 
125 3,1 3,7 3,9 4,8 6,0 7,4 9,2 11,4 
140 3,5 4,1 4,3 5,4 6,7 8,3 10,3 12,7 
160 4,0 4,7 4,9 6,2 7,7 9,5 11,8 14,6 
180 4,4 5,3 5,5 6,9 8,6 10,7 13,3 16,4 
200 4,9 5,9 6,2 7,7 9,6 11,9 14,7 18,2 
225 5,5 6,6 6,9 8,6 10,8 13,4 16,6 - 
250 6,2 7,3 7,7 9,6 11,9 14,8 18,4 - 
280 6,9 8,2 8,6 10,7 13,4 16,6 20,6 - 
315 7,7 9,2 9,7 12,1 15 18,7 23,2 - 
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355 8,7 10,4 10,9 13,6 16,9 21,1 26,1 - 
400 9,8 11,7 12,3 15,6 19,1 23,7 29,4 - 
450 11,0 13,2 13,8 17,2 21,5 26,7 33,1 - 
500 12,3 14,6 15,3 19,1 23,9 29,7 36,8 - 
560 13,7 16,4 17,2 21,4 26,7 - - - 
630 15,4 18,4 19,3 24,1 30,0 - - - 
710 17,4 20,7 21,8 27,2 - - - - 
800 19,6 23,3 24,5 30,6 - - - - 
900 22 26,3 27,6 - - - - - 

1000 24,5 29,2 30,6 - - - - - 
 
Pressió de treball (t: temperatura servei): 

- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A de 
la UNE-EN 1452-2). 

Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2%  llum visible 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (mm): 
 

Diàmetre nominal dn Tolerància Diàmetre 
<= 50 + 0,2 

63 <= dn <= 90 + 0,3 
110 <= dn <= 125 + 0,4 
140 <= dn <= 160 + 0,5 
180 <= dn <= 200 + 0,6 

225 + 0,7 
250 + 0,8 
280 + 0,9 
315 + 1,0 
355 + 1,1 
400 + 1,2 
450 + 1,4 
500 + 1,5 
560 + 1,7 
630 + 1,9 

710 >= dn <=1000 + 2,0 
 
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de 
gruixos nominals mí nims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest interval. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126. 
 
TUBS: 
 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les tolerà ncies definides en la 
taula 3 de la UNE-EN 1452-2. 
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa 
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ACCESSORIS: 
 
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats en la UNE-EN 1452-3. 
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina la UNE-EN 1452-3. 
 
PER A UNIÓ ENCOLADA: 
 
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l’element. 
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30'. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
 

Diàmetre nominal dn (mm)   Diàmetre interior  embocadura   (mm)   
 d mín  │ d màx     

dn <= 90      dn + 0,1 │ dn + 0,3 
110 <= dn <= 125 dn + 0,1 │ dn + 0,4 
140 <= dn <= 160 dn + 0,2 │ dn + 0,5 
180 <= dn <= 200 dn + 0,2 │ dn + 0,6 

225 dn + 0,3 │ dn + 0,7 
250 dn + 0,3 │ dn + 0,8 
280 dn + 0,3 │ dn + 0,9 
315 dn + 0,4 │ dn + 1,0 

 
Llargària mínima de l’embocadura: 

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm 

 
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 
 
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 
El material del junt d’estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 

- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 

Llargària d’entrada de l’embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm 
Fondària mínima d’embocament: 
 - dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn – 2e 
 - dn > 280:  70 mm + 0,15 dn – 2e 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars. 
 
TUBS: 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
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ACCESSORIS: 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 
alimentarios. 
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades 
 
TUBS: 
 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 
ACCESSORIS: 
 
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El paquet o l’albarà ha de portar les següents dades: 
 - Denominació del producte 
 - Contingut net 
 - Nom del fabricant o raó social 
 
TUBS: 
 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
 - UNE EN 1452 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Sigles PVC-U 
 - Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
 - Pressió nominal PN 
 - Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
 - Número de la línia d’extrussió 
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ACCESSORIS: 
 
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- UNE EN 1452 
 - Designació comercial 
 - Diàmetre(s) nominal(s) en mm 
 - Designació del material 
 - Pressió nominal PN 
 - Informació del fabricant 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ  AMB ANELLA ELASTOMÈRICA 
D’ESTANQUITAT: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Sobre el junt, o be sobre l’embalatge, hi ha d’anar marcada la següent informació: 
 - Tamany nominal 
 - Identificació del fabricant 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d’aplicació i la classe de duresa com a 
sufixes 

 - Marca de certificació d’una tercera part 
 - El trimestre i l’any de fabricació 
 - La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
 - Resistència als olis (O), si procedeix 
 - La abreviatura del cautxú 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Rei als Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 - Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
 - Control de la documentació tècnica subministrada. 
 - Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
 - Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material. 

- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

 - Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1A400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d’aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació  entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
 - Referència a la norma EN 12201 
 - Identificació del fabricant 
 - Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
 - Sèrie SDR a la que pertany 
 - Material i designació normalitzada 
 - Pressió nominal en bar 
 - Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús 
alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió 
nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):   0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
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Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
 

Designació tub Pressió de prova a 20°C (bar) 
PE 40 7,0 MPa 

PE 100 12,4 MPa 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser 
<= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
      - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
      - Diàmetre exterior nominal, dn 
      - SDR 
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- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 - Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
 - Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB25400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació  entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 
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La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
 - Referència a la norma EN 12201 
 - Identificació del fabricant 
 - Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
 - Sèrie SDR a la que pertany 
 - Material i designació normalitzada 
 - Pressió nominal en bar 
 - Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús 
alimentari. 
Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):   0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
 

Designació tub Pressió de prova a 20°C (bar) 
PE 40 7,0 MPa 

PE 100 12,4 MPa 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser 
<= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      188 
 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
      - Dià metre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
      - Diàmetre exterior nominal, dn 
      - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 - Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
 - Control de la documentació tècnica subministrada. 
 - Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

 - Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2505,BFW52FB0,BFW11B20,BFWB1A05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, 
etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o 
xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2505,BFY52FB0,BFY11B20,BFYB1A05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG151512. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
 - Estanca 
 - Antihumitat 
 - Antideflagrant 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
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Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
 

  Tipus   
Material Normal Estanca Antihumitat Antideflagrant 

Plàstic >= IP-405 >= IP-535 >= IP-545 - 
Plastificada >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 - 

Planxa d'acer >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 >= IP-557 
Fosa d'alumini >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 >= IP-557 

 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
 Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
 
 
 GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
 
PLASTIFICADA: 
 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i  aquests han de ser de material 
anticorrosiu.  
 
PLÀSTIC: 
 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
PLANXA: 
 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i  aquests han de ser de material 
anticorrosiu.  
 
FOSA D'ALUMINI: 
 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i  aquests han de ser de material 
anticorrosiu.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      192 
 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21RP10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
 - Nom del fabricant 
  - Marca d'identificació dels productes 
 - El marcatge ha de ser llegible 
 - Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22H510. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
 - Tubs de PVC corrugats 
 - Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
 - Tubs de material lliure d’halògens 
 - Tubs de polipropilè 
 - Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
 - Nom del fabricant 
  - Marca d'identificació dels productes 
 - El marcatge ha de ser llegible 
 - Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG311G00,BG31F200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de 
ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
 - Cables unipolars:  
 - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
 - Com a conductor neutre: Blau 
 - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
 - Cables bipolars:  Blau i marró 
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 - Cables tripolars: 
 - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
 - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
 - Cables tetrapolars: 
 - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
 - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
 - Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
 
Secció 
(mm2) 

1,5-16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300 

Gruix 
(mm) 

0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
 Tensió màxima admissible (c.a.): 
 - Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
 - Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 

 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de 
la secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Tipus de conductor 
  - Secció nominal 
  - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
  - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
 Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW15000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions 
de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH2DZS00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de 
material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, 
halogenes o incandescents i per a encastar. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos 
del llum 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum 
- Lluminàries sense equip electrònic 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició 
prevista, han de ser autoextingibles. 
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un 
ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin 
inaccessibles. 
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Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han 
de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que 
admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes vives, aspreses, 
rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de l'aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels passos 
de cables. 
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que 
pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que 
pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i 
connectat a la xarxa d'alimentació. 
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions internes, i 
únicament hi ha d'haver accessibles els borns de connexió a la xarxa. 
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les 
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el 
conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris 
o negre. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la 
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades 
tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en 
l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 

 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC: 
 
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o 
electrònica, condensador per a la correcció del factor de potència (per a equips convencionals) i 
dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de l'equip auxiliar han de ser compatibles 
entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 
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La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres següents: 
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la 
caixa 
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l'exterior 
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits 
balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva 
categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa 
el Real Decreto 838/2002. 
 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM: 
 
Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de tenir un 
espai per al seu allotjament. 
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una caixa 
fixada mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les connexions entre l'equip i la lluminària han 
d'estar fetes. 
 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM: 
 
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de manera independent de la 
lluminària. 
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d'instal·lar 
el llum, en qualsevol cas, els borns han d'estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de 
connexió es tal que només admet una posició de muntatge. 
 
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC: 
 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
A l'embalatge hi han de constar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 

Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de 
subministrar amb la lluminària. 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la 
potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS: 
 
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de 
seguridad. 
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 
funcionamiento. 
 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS: 
 
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA: 
 
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad. 
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61E851. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores 
d'autonomia, com a màxim. 
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 
- Incandescència 
- Fluorescència 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador 
de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les 
entrades de conductors elèctrics. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició 
prevista, han de ser autoextingibles. 
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives. 
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h. 
Potència nominal: 
 

Tipus Incandescència Fluorescència 
Flux (lumens) de 120 a 175 de 175 a 300 
Potència (W) <= 12 <= 8 

 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Superfície il·luminada (m2): 
 

Tipus Incandescència Fluorescència 
Flux (lumens) de 120 a 175 de 175 a 300 

S (m2)         >= 28       >= 60       
 
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Duració funcionament 

Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
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Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991). 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
 
FLUORESCÈNCIA: 
 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
BHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHB1ZTC7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de poliester, 
IP-54X, IP-55X o IP-65X, amb o sense difusor 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa. 
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextinguibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits 
balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva 
categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa 
el Real Decreto 838/2002. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Aïllament elèctric:  Classe II 
Reducció de interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):  Ha de complir 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la 
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades 
tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en 
l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la 
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades 
tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en 
l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
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LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR: 
 
Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, 
condensadors AF i regleta de connexions 
- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis 
que permetin la seva fixació adossada al sostre 
- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta 
La regleta ha d'estar esmaltada en blanc. 

 
LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC: 
 
Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, 
condensadors AF i regleta de connexions 
- Un cos de poliester reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que 
permetin la seva fixació adossada al sostre 
- Un reflector metàl·lic en el fons del cos 
- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc 
mitjançant fixació a pressió 
- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la 
potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
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BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHU81154,BHU82333. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 
normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de 
làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos. 
 
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:  

- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 
- Potència nominal 
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Tipus de làmpada 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ12B61Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
 - Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
  - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

 - Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 
- De  resina  

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en 
posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes 
d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, sense 
que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les 
indicacions de la norma UNE-EN  695. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 
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Toleràncies: 
- Dimensions:  - 10 mm 

  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició 
vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión. 
 
 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo amb suport mural,  amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a 
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
 - Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en 
posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància. 
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L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes 
d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col·locació del conjunt d'aixetes. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, sense 
que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 

Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 

 Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d’acord 
amb UNE-EN 14688: 

- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor 

Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 14688 i UNE-EN 14296: 
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat 

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dí gits; el nom de la Normativa (UNE-EN 
14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si é s necessari s’afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), 
l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 
  EN 14688 – CL 
  OF - CA - LR – DA  
La designació del lavabo per a ús col. lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la 
Normativa (EN 14296), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 
  EN 14296 – CA – LR – DA  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
 - Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
 - Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
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 - El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 
 - Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
 - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
 - Informació sobre les característiques essencials 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició 
vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 
 
 
BJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14B11Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
 - Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
  - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
 En funció de la col·locació  els inodors poden ser: 
 - Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
 - Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser: 
 - Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa 
 - Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
En funció de la composició els inodors poden ser: 

- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodor i una cisterna pera formar un conjunt 
funcional 

 - Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna. 
 - Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 
litres indistintament. 
 - Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de 
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descà rrega 
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de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una 
descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 

Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
 - Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
 - Tipus C: Fluxor. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la 
tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Instruccions per a la seva instal·lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent , que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de CTE: 
 -Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant. 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
- Sobre el mateix producte: 
      - Nom o marca identificativa del fabricant 
      - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
      - Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega 
- En la documentació comercial que acompanya el producte:  
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
    - Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció declarada del fabricant  
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     - Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat 
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...  
           - Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d’inodor) 
           - Material de que està fabricat. 
           - Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega. 
     - Informació sobre les característiques reglamentades: 
           - Capacitat d’aigua de descàrrega. 
            - Prevenció del reflux 
            - Aptitud per a la neteja 
            - Resistència a les càrregues 
            - Durabilitat 
            - Substàncies perilloses 
            - Fiabilitat de la vàlvula 
            - Estanquitat  a  l’aigua 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
 
 
BJ1B - CISTERNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1BB012. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cisterna amb fixacions murals. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb un acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
 - Clorur de polivinil rígid sense soldadures 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
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Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub de desguàs, forats per a la seva fixació i mecanismes de  
descàrrega i d'alimentació. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
CISTERNA DE PORCELLANA: 
 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han 
d'aparè ixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 
perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després):  No ha de deixar 
senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar 
senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
 
CISTERNA DE PVC: 
 
No ha de tenir taques, rebaves ni fissures. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 kg/dm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-112 (1)):  >= 50 N/mm2 
Allargament al trencament (UNE 53-112 (1)):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114 (2)):  1500 cicles 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
S'ha de subministrar amb els elements de fixació corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb 
acabat superficial d'esmalt cerà mic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 
suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 
d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera 
i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris 
murals 

 - Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
  - Maniguet de PVC injectat no plastificat 
  - Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
 - Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
  - Accessoris per a inodors suspesos 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han 
d'aparè ixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 
perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després):  No ha de deixar 
senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar 
senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
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SUPORTS REGULABLES: 
 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
 Alçària mínima del suport:  75 mm 
 
 SUPORTS MURALS: 
 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació  de cargols contra el parament; l'altre ha de 
permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma 
perquè l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc:  98,5% 
 Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. 
Han de complir les  especificacions d'aquestes normes. 
 
SIFÓ O MANIGUET: 
 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha 
d'haver  rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
 Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
 - Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 

 Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 

  - Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
 
 REIXA: 
 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la 
superfície.  La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
 
PASTA: 
 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
 Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
 Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
 Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats 
i un nombre  màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
 
TAPATUBS I REIXA: 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
SUPORTS: 
 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Característiques de l'element contingut 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
PASTA: 
 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Característiques de l'element contingut 
 Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
Métodos de ensayo 
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TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS 
SUSPESOS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ23113G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Aixeta 
  - Bateria mescladora 
  - Broc 
 S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
 - Mescladora 
  - Monocomandament 
 - Temporitzada 
  - Senzilla 
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la 
superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de 
níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
 Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
 Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
 Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
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 AIXETA O BATERIA: 
 
 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 
regulació  de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat  a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'ò rgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i 
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un 
distintiu vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
 Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-
703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar 
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703):  No s'han de 
produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJA12110 - ESCALFADORS INSTANTANIS A GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJA12110C4JZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Escalfadors instantanis de gas tipus ciutat, natural, propà o butà. 
S'han considerat les potències següents: 
- 9,6 kW 
- 18,3 Kw fins 27,9 kW 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar format per: 
 - Cremador 
 - Intercanviador 
 - Sortida de gasos de combustió 
 - Connexions de gas i d'aigua 
 - Sistema d'encesa manual a l'engegada i automàtic per les aturades de servei 
 - Regulador de temperatura de sortida d'aigua 
 - Regulador de cabal d'aigua 
Tot el conjunt ha de tenir una envoltant de planxa d'acer al carboni, esmaltada al foc. 
Ha d’estar preparat per anar fixat a la paret. 
Les connexions de gas i d'aigua han d'estar situades a la part inferior i orientades perpendicularment 
o  horitzontalment a la paret de suspensió i han de mantenir la separació adequada entre elles i amb 
la paret, per a poder fer les connexions amb ajuda d'eines ordinàries. 
S'han de poder observar fàcilment les flames del cremador i les del pilot d'encesa. 
El circuit d'aigua ha de tenir un punt de buidatge d'obertura fàcil, només amb l'ajuda d'eines 
ordinàries. 
Ha de tenir un dispositiu automàtic que subordini l'admissió del gas pel cremador a l'existència de 
flux d'aigua. 
Aquest dispositiu és un element de seguretat si falla l'aigua. 
Ha de tenir un dispositiu de seguretat d'encesa i d'apagat que controli l'admissió de gas pel 
cremador. Aquest dispositiu é s un element de seguretat si falla la flama. 
Els forats del cremador no poden ser ajustables. 
El sentit de tancament dels comandaments que s'accionen per rotació ha de ser el de les agulles del 
rellotge i les posicions extremes de "tancat" i "obert" han de ser identificables. 
No poden ser graduables ni l'entrada de l'aire a la combustió ni la sortida de gasos de combustió. 
L'estanquitat dels elements que, per al seu manteniment normal s'hagin de desmuntar, s'ha 
d'assegurar únicament mitjançant junts mecànics o tòrics. Per a l'estanquitat dels elements que han 
de romandre sempre units es poden  utilitzar productes segelladors de rosques, màstics, etc. 
El desmuntatge de les parts per al manteniment normal no ha de precisar un desplaçament de 
l'escalfador i l'operació ha de poder fer-se amb eines ordinàries. Ha de tenir un desmuntatge senzill i 
sense possibilitat d'error. 
La cambra de combustió i totes les altres parts que estiguin en contacte amb els gasos de combustió, 
han de ser de fàcil neteja sense haver de desplaçar l'escalfador. 
Les parts en contacte amb l'aigua han de ser de materials que no puguin contaminar-la. 
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El temps d'inèrcia d'encesa no ha d'excedir de 15 s, i el d'apagada no ha d'excedir de 60 s. 
Tots els tubs de connexió interior, tant d'aigua com de gas, han de ser rígids. 
L'escalfador ha de correspondre a un model homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
POTÈNCIA 9,6 KW: 
 
La sortida de gasos ha de tenir un deflector que obligui els gasos de combustió a separar-se de la 
paret. 
 
POTÈNCIA DE 18,3 FINS A 27,9 KW: 
 
La sortida de gasos ha de tenir un registre, el collarí d'evacuació del qual ha de ser femella i a més ha 
de  permetre la connexió d'aquella sortida amb una xemeneia. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada escalfador, un cop instal·lat, ha de dur: 
- Una placa que indiqui de forma indeleble les característiques següents: 
      - Identificació del fabricant 
      - Tipus d'aparell i número de fabricació 
      - Tipus de gas, pressió i consum 
     - Cabal i pressió de l'aigua 
     - Potència nominal 
     - Data i contrasenya de l'aprovació del tipus 
     - Una etiqueta fixada fermament que indiqui la naturalesa i la pressió a què està regulat el gas 
- "Instruccions d'ús" impreses en paper resistent amb: 
      - Les operacions que calen per al seu funcionament normal, neteja i manteniment 
      - Precaucions contra les gelades i l'ús incorrecte 
      - Necessitat d'un instal·lador qualificat per a la seva instal·lació i manteniment 
- "Instruccions per a l’instal·lador 
      - Productes aconsellats per a la seva neteja i descalcificació, normes i reglaments 
      - Precaucions que s'han de tenir en compte en el cas que la paret sigui combustible 
      - Taula de consums de gas per a les diferents categories de gas 

     - Descripció general de l'aparell amb representació gràfica per seccions, de les parts 
desmuntables principals destinades a ser substituïdes 

      - Repetició de les dades de la placa amb la pressió mínima de l'aigua 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 60750:1990 Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios que 
utilizan combustibles gaseosos. 
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BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM11401,BJM15030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i 
equips auxil iars per a la centralització de lectures. 
S’han considerat els tipus de comptadors següents: 

- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic  amb cos de llautó, rellotgeria estanca 
i transmissor magnètic 
- Comptadors d’aigua freda de funcionament electrò nic, amb cos de material sintètic, 
pantalla digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor  
electrònic 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com é s ara cops, bonys, ratlles 
o defectes de l’acabat superficial. 
 
COMPTADORS: 
 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni 
fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de 
l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la 
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adeq uades al ús a que 
es destina. Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les variacions de 
temperatura de l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula  han de fabricar-se amb 
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament 
inerts. 
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i 
externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat. 
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense 
ambigüitats  visuals. 
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el totalitzador o 
immediatament al costat del nú mero indicat. 
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació  com a 
mínim: 
 - Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
 - La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
 - L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
 - Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
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 - El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 
 - La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 

- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o 
vertical respectivament 

 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
 
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 
lectura. 
 
COMPTADOR DE VELOCITAT: 
 
Ha d'estar format per un cos i una tapa. 
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al 
totalitzador. 
 
COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC: 
 
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’aigua mesurat, aquesta 
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat. 
S’ha d’incloure un element que permeti controlar la operació correcte del display. 
El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
COMPTADORS: 
 
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
 
Subministrament: En caixa protectora. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COMPTADORS: 
 
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 
 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
BKK - REIXETES DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BKK15250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixeta de ventilació metàl·lica. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de 
la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d’ estar formada per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 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. 
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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BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL1 - GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL113830. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Guies i cables de tracció per a aparells elevadors elèctrics. 
 S'han considerat els elements següents: 

- Guies i cables per a ascensors de passatgers des de 300 kg fins a 1500 kg de càrrega útil, 
recorregut des de 4 fins a 18 parades i velocitats de 0,63 m/s, 1 m/s i 1,6 m/s. 

  - Guies i cables per a ascensors industrials de 1000, 2000 i 3000 kg de càrrega útil 
  - Cables per a muntacàrregues de 50 kg de càrrega útil 
  
GUIES: 
 
Han de consistir en un conjunt de perfils d'acer per a asegurar el desplaçament de la cabina i el 
contrapès, a més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes. 
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats. 
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser 
mecanitzades. 
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a suportar els 
esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i del de retenció i la 
possible fletxa produïda per un descentrament  de càrrega. 
La cabina i el contrapès han d'estar guiats, cadascun, per almenys dues guies rígides. 
 
GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS: 
 
Perfil mínim de les guies de la cabina: 
 

Càrrega (kg) Velocitat (m/s) Perfil (mm) 
300 0,63 T 60 x 50 x 9 
300 1 T 70 x 65 x 9 
450 1 T 70 x 65 x 9 
600 - T 90 x 65 x 14 
900 - T 90 x 65 x 16 

1500 - T 125 x 82 x 96 
 
Perfil mínim de les guies del contrapès: 
 

Càrrega (kg) Velocitat (m/s) Perfil (mm) 
300 0,63 V 45 x 45 x 5 
300 1 T 60 x 50 x 9 
450 - T 60 x 50 x 9 
600 - T 60 x 50 x 9 
900 - T 70 x 65 x 9 

1500 - T 90 x 65 x 14 
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GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS: 
 
Perfil mínim de les guies de la cabina: 
 

Càrrega (kg) Perfils (mm) 
1000 T 90 x 75 x 16 
2000 T 125 x 82 x 16 
3000 T 125 x 82 x 16 

 
Perfil mínim de les guies del contrapès:  T 70 x 65 x 9 
  
CABLES: 
 
Els cables han d'estar fets de filferros trenats amb cordons al voltant d'un nucli de fibra per a sostenir 
la cabina, el seu bastidor i el contrapès mitjançant la politja tractora de l'equip de tracció. 
Les característiques han de ser les definides a la UNE 36-715 (composició, allargament, ovalitat, 
flexibilitat, assaigs, etc.). 
L'adherència dels cables ha de complir la fórmula donada per la relació entre la força estàtica més 
gran i més petita situades a ambdós costats de la politja tractora tal com s'especifica a la UNE 58-705. 
La relació entre el diàmetre primitiu de les politjes i el diàmetre nominal dels cables de suspensió ha 
de ser com a mínim de 40, qualsevol que sigui el nombre de cordons. 
El coeficient de seguretat dels cables de suspensió ha de ser 12, com a mínim. 
La resistència dels amarraments dels cables ha de ser com a mínim del 80% de la càrrega de 
trencament mínima del cable. 
Resistència dels fils: 
- Cables d'una sola resistència:  1570 N/mm2 o 1770 N/mm2 
 - Cables de dues resistències: 
       - Per a fils exteriors:  1370 N/mm2 
       - Per a fils interiors:  1770 N/mm2 
 
 CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS: 
 
Nombre de cables segons la càrrega i la velocitat: 
 

Càrrega (kg) Velocitat (m/s) Cables 
300 0,63 3 
300 1 4 
450 1 5 
600 1 5 
900 1 5 

1500 1 5 
 

Càrrega (kg) Velocitat (m/s) Cables 
600 1,6 6 
900 1,6 6 

1500 1,6 6 
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Diàmetre dels cables segons la càrrega i la velocitat: 
 

Càrrega (kg) Velocitat (m/s) Cables 
300 0,63 8 
300 1 9 
450 1 9 
600 - 11 
900 - 13 

1500 - 15 
 
 
CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS: 
 
Nombre de cables:  5 
 Diàmetre dels cables segons la càrrega: 
 

Càrrega (kg) Diàmetre  (mm)     
1000 11 
2000 13 
3000 15 

 
CABLES PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS: 
 
Nombre de cables:  2 
 Diàmetre nominal cables:  6 mm 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies protegida. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
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BL6 - AMORTIDORS DE FOSSAT I CONTRAPESOS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL613200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics i contrapesos per a 
muntacàrregues elèctrics. 
S'han considerat els tipus d'amortidors següents: 
 - De dissipació d'energia (hidràulics) per a ascensors de passatgers 
  - D'acumulació d'energia, per a ascensors de passatgers i industrials 
 
 AMORTIDORS: 
 
Han de servir per a l'absorció de l'energia cinètica de la cabina de l'aparell elevador en cas de parada 
anormal. 
Per a assegurar el retorn s'ha de col·locar un dispositiu de seguretat. 
Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes de seguretat que tallin directament l'alimentació 
dels contactors previstos o dels seus contactors auxiliars. 
 
AMORTIDORS HIDRÀULICS: 
 
Han de servir per a ascensors de 1,6 m/s o 1 m/s de velocitat nominal 
En els amortidors hidràulics (dissipació d'energia) s'ha de poder verificar el nivell del líquid. 
Carrera de l'amortidor: >= 0,067 x V x V   (V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor) 
Deceleració per l'acció dels amortidors amb la càrrega nominal: 

- Mitja:  <= g 
- Durant 1/4 de segon:  <= 2,5 g 

 
 AMORTIDORS D'ACUMULACIÓ D'ENERGIA: 
 
Han de servir per a ascensors de 0,63 m/s de velocitat nominal. 
Carrera de l'amortidor: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm 
(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la massa 
de la cabina amb la seva càrrega nominal)  
 
CONTRAPESOS: 
 
Han d'equilibrar l'acció de la cabina. 
El contrapès ha d'estar format per una estructura de muntants i tirants d'acer on s'han d'ancorar els 
cables i s'han de col·locar els blocs de formigó  o ferro. Les unions s'han de fer per soldadura 
controlada o perns múltiples amb femella, contrafemella i passador de seguretat. 
Els blocs s'han d'immobilitzar mitjançant els tirants laterals i amb un pes d'acer col·locat  sobre el 
conjunt, subjectat amb femella i contrafemella en els tirants. 
Els pesos han d'anar col·locats en un bastidor per a evitar el desplaçament en el contrapès. 
Si l'ascensor és de 0,63 m/s de velocitat nominal i els pesos són metàl·lics, el bastidor ha d'estar 
format per dues varilles. 
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CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 
BL8 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BL81 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL813200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascensors elèctrics de velocitats 0,63 m/s, 1 m/s o 1,6 
m/s. 
 
LIMITADORS DE VELOCITAT: 
 
Mecanisme o òrgan que per sobre d'una velocitat ajustada prèviament, ordena la parada de la 
màquina de l'ascensor i, si és necessari, provoca l'actuació del paracaigudes. 
El limitador de velocitat ha d'estar constituït per una politja situada a la part superior del recorregut i 
accionada per un cable unit pels seus extrems al paracaigudes allotjat a la cabina. 
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Ha d'estar assenyalat el sentit de gir corresponent a l'actuació del paracaigudes sobre el limitador de 
velocitat. 
El limitador de velocitat ha de ser accionat per un cable metàl·lic molt flexible. 
Ha d'incorporar un dispositiu elèctric de seguretat que aturi la màquina de l'ascensor en cas de 
trencament o afluixament del cable del limitador. 
El limitador de velocitat ha de portar una placa amb les dades següents: 
 - Nom del fabricant 
  - Velocitat límit 
  - Diàmetre del cable 
  - Composició dels cables 
  - Control d'homologació 
L'esforç provocat pel limitador de velocitat, com a conseqüència del seu tret, ha d'ésser com a mínim 
de 300 N o el doble de l'esforç necessari per actuar el paracaigudes. 
La relació entre el diàmetre primitiu de la politja i el diàmetre nominal del cable ha de ser de 30, com 
a mínim. 
Diàmetre del cable segons la velocitat de la màquina: 

- Velocitat 0,63 m/s:  6 mm 
 - Velocitat 1 m/s o 1,6 m/s:  9 mm 

 El tret del limitador de velocitat ha de tenir efecte en arribar la velocitat de la cabina al 115% de la 
velocitat nominal. 
 
PARACAIGUDES: 
 
Dispositiu mecànic destinat a aturar i immobilitzar la cabina o el contrapès sobre les seves guies en 
cas d'excés de velocitat al descens o de trencament dels òrgans de suspensió. 
L'accionament del paracaigudes de la cabina ha d'estar provocat pel limitador de velocitat. 
El paracaigudes ha de ser dels tipus següents en funció de la velocitat de la màquina: 

- Velocitat 0,63 m/s:  Instantani 
 - Velocitat 1 m/s:  Amortit 
 - Velocitat 1,6 m/s:  Progressiu 

 Els ascensors per a minusvàlids han d'utilitzar exclusivament paracaigudes de tipus progressiu. 
Els òrgans de frenat del paracaigudes han d'estar situats preferentment a la part inferior de la cabina. 
Un cop accionat i després del seu desbloqueig, el paracaigudes ha de quedar en condicions de 
funcionar normalment. 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 
BLA - PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS 
BLA4 - PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLA423F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Portes d'accés corredisses automàtiques d'acer pintat o acer inoxidable per a accedir des dels pisos a 
la cabina. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Tots els components d'un ascensor han de correspondre als declarats per l'instal·lador a la 
documentació que acredita la conformitat CE de l'ascensor instal· lat, d'acord amb el Real Decreto 
1314/1997 d'1 d'agost i les normes UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2. 
Tots els components de seguretat dels ascensors han de tenir la marca CE i la documentació 
corresponent, que acrediti la seva conformitat amb el Real De creto 1314/1997 d'1 d'agost, i les 
normes UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositius de seguretat els enumerats a l'annex IV del RD 
1314/1997. 
Les portes d'accés han de ser de fulles de desplaçament horitzontal sobre les seves guies. L'obertura i 
tancament han de ser automàtics. 
Les portes i els bastiments han d'estar construïts garantint la seva indeformabilitat al llarg del temps. 
Els elements d'acer han de dur una emprimació de doble capa de pintura antioxidant. Després del 
muntatge de l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva. 
Han de complir els reglaments pertinents de protecció contra incendis aplicables a l'edifici. 
Resistència de la porta, amb el seu pany en posició de bloqueig, en aplicar una forç a perpendicular a 
la fulla de 300 N repartida en una superfície quadrada o circular de 5 cm2: 

- Deformació permanent:  Nul·la 
- Deformació elàstica:  <= 5 mm 
- Funcionament segur de la porta durant i després de la prova:  Sense afectacions 

La porta d'accés ha de portar un forrellat per al seu enclavament mecànic i elèctric, de forma que la 
porta no es pugui obrir si no és que la cabina està  aturada o a punt d'aturar-se a la zona de 
desenclavament ( + - 20 cm del nivell del pis) 
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Ha de tenir un dispositiu elèctric de control de tancament que no permeti el funcionament en servei 
normal de l'ascensor si una porta està oberta. 
Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura automàtica per tal d'evitar que un passatger quedi 
atrapat per la porta. 
Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 
La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterior per mitjà d'una clau especial d'emergència que 
s'adapti al triangle definit a l'annex B de la UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.  
L'enclavament ha de resistir, sense deformació permanent, una força de 1 000 N aplicada sobre el 
forrellat, segons l'assaig definit a l'annex F.1 de la UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. 
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta després del primer terç del seu recorregut 
no ha de superar 150 N. 
Energia cinètica de la porta a la velocitat mitja de tancament:  <= 10 J 
(velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de la UNE-EN 81-1 o 2) 
Franquícia porta-bastiment:  <= 6 mm 
 Sistema d'enclavament :  d'acord amb article 7.7 UNE-EN 81-1 o 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components de seguretat de l'ascensor han d'anar acompanyats d'un manual d'instruccions 
per al seu muntatge, ajust, i manteniment, de fomera eficaç i lliure de perills . 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 
UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: 
Ascensores hidráulicos. 
 
 
BLE - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BLE1 - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLE13320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatgers amb sistema d'accionament d'1 velocitat, de 2 
velocitats o electrònic. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El grup tractor ha de ser del tipus d'adherència i ha d'estar constituït per: 
 - Una màquina de vis sense fí amb corona, muntats sobre rodaments axials de doble efecte 
  - Una politja tractora 

- Un motor elèctric de les característiques i potència adequades a la velocitat i càrrega 
nominal 
 - Un sistema de fre electromecànic que haurà d'actuar automàticament per l'aturada de 
l'aparell elevador 

 El sistema de fre ha d'actuar en cas d'absència d'energia a la xarxa elèctrica o de tensió als circuits de 
maniobra. 
El motor ha de ser independent de l'eix del vis sense fí del reductor, al qual s'ha d'unir per 
acoblament elàstic sobre bancada. El format del motor cal que sigui segons IEC perquè es pugui 
intercanviar amb diferents marques. 
El fre, per sí sol ha d'ésser capaç d'aturar la màquina quan la cabina marxi a la velocitat nominal amb 
la seva càrrega màxima augmentada en un 25%. 
Si l'esforç manual necessari per a desplaçar la cabina en pujada amb la seva càrrega nominal, no 
supera 400 N, la màquina haurà d'estar proveïda d'un dispositiu manual de socors que permeti 
portar la cabina a un nivell d'accés per mitjà d'un volant  llis. 
Han de portar en lloc visible una placa amb les dades següents: 
 - Nom del fabricant 
  - Potència del motor 
  - Velocitat asincrònica 
  - Tensió i freqüència 
  - Intensitat nominal 
  - Connexions per hora 
  - Control d'homologació 
 Característiques del grup tractor: 

- Tensió d'alimentació:  380/220 V, trifàsica 
 Freqüència:  50 Hz 

 - Velocitat sincrònica:  <= 1500 rpm 
 - Connexions per hora:  >= 90 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 
BLH - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
BLH1 - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLH13528. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Quadres i cables de maniobra per a ascensors elèctrics de passatgers. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Quadres i cables de maniobra per a ascensors amb sistema d'accionament d'1 velocitat i 
maniobra universal simple 
 - Quadres i cables de maniobra per a ascensors amb sistema d'accionament de 2 velocitats i 
maniobra universal simple, maniobra col·lectiva  de baixada o maniobra col·lectiva de pujada 
i baixada 
- Quadres i cables de maniobra per a ascensors amb sistema d'accionament electrònic i 
maniobra col·lectiva de pujada i baixada 

 
QUADRE DE MANIOBRA: 
 
Ha d'estar format per un conjunt de circuits i mecanismes elèctrics per al comandament i control de 
l'ascensor. 
Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb els corresponents dispositius i mecanismes: 
- Circuit de potència format per: 
      - Fusibles 
      - Contactor general d'entrada amb protecció tèrmica 
      - Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor 
- Circuits de comandament, control i senyalització formats per: 
      - Fusibles 
      - Transformador reductor de tensió 
      - Rectificador de corrent altern a continu 
      - Relès electromagnètics o circuits electrònics per a les parades 
      - Temporitzadors de trucada i relès de senyalització 
      - Circuit d’il·luminació i alarma de la cabina 
En cas de fallada de l'alimentació normal, el circuit d’il·luminació i alarma ha de quedar cobert per un 
sistema d'acumuladors. 
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CABLE DE MANIOBRA: 
 
El cable de maniobra està destinat a la connexió de la cabina de l'ascensor a través del buit amb el 
quadre elèctric de comandament situat a la cambra de màquines. 
Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari de conductors elèctrics. 
Aquest cable és destinat a: 
 - Il·luminació reglamentària de la cabina 
 - Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència 
 - Senyal d'alarma amb acumuladors 
 - Connexió de tots els botons de comandament 
 - Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior de la cabina 
 - Sistemes de ventilació 
En cas de l'existència de portes automàtiques, l'alimentació de l'operador destinat al seu 
accionament s'ha de realitzar també a través del cable de maniobra. 
Tensió de la xarxa:  400/230 V, trifàsica 
Tensió de circuits de comandament, control i senyalització:  <= 100 V, contínua 
 
 MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE: 
 
La complimentació de les trucades ha de ser del tipus normal de bloqueig. 
Cada trucada exterior només ha de ser complimentada per un sol ascensor. 
 
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA: 
 
El quadre ha de complimentar les trucades exteriors memoritzant-les totes i complimentant-les en 
ordre, des del pis més alt en el sentit de baixada. 
També s'han de complimentar les trucades memoritzades a la cabina, en l'ordre del sentit de la 
marxa. 
Un dispositiu elèctric, ha de registrar el nombre de parades en el sentit de la marxa, en funció de la 
capacitat i dels pisos servits. 
Ha de mantenir el registre de les trucades fins a ser complimentades. 
Aquesta disposició només és pel sentit de baixada. 
 
MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA: 
 
La complimentació de cada trucada exterior ha de ser memoritzant-les totes i complimentant-les 
totes en ordre, segons el sentit de marxa de l'ascensor. 
Recull totes les trucades que es facin pels usuaris que situats a diferents plantes desitgin pujar o 
baixar a d'altres. 
Executa totes les sol·licituds de viatge segons l'ordre correlatiu de les parades. 
També s'han de complimentar les trucades memoritzades a la cabina, en l'ordre del sentit de la 
marxa. 
Un dispositiu elèctric, ha de registrar el nombre de parades en el sentit de la marxa, en funció de la 
capacitat i dels pisos servits. 
Ha de mantenir el registre de les trucades fins a ser complimentades. 
Aquesta disposició afecta tant al sentit de pujada com de baixada. 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BLL - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS 
BLL1 - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLL1N332. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastidors, cabines i portes de cabina per a ascensors de passatgers. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal i portes de cabina batents manuals d'acer 
pintat 
 - Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal o mitjana i portes de cabina corredisses 
automàtiques d'acer pintat 
 - Bastidors, cabina amb acabats de qualitat mitjana o alta i portes de cabina corredisses 
automàtiques d'acer inoxidable amb velocitat d'obertura constant per a portes de 100 cm 
d'amplària 
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 BASTIDOR: 
 
El bastidor amb els elements de suspensió sobre el qual ha de quedar muntada la cabina ha d'estar 
format per perfils d'acer de resistència adequada a la càrrega i velocitat nominal de l'aparell 
elevador. 
Han de constar les dades següents: 
 - Nom del fabricant 
  - Control d'homologació 
  - Any de fabricació 
  - Càrrega nominal 
  - Nombre de cables 
  - Diàmetre i càrrega de ruptura dels cables 
 
 CABINA: 
 
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics  formats per les parets, sostre i 
paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant el 
funcionament normal de l'ascensor, del funcion ament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de la 
cabina contra els amortidors. 
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i 
les úniques obertures autoritzades seran les entrades per l'accés normal dels usuaris, les trampes i 
portes de socors i els orificis de ventilació. 
L'espai interior de la cabina i la seva resistència, han de ser els adeqüats al número màxim de 
passatgers i a la càrrega nominal que ha de transportar. 
Alçària lliure interior de la cabina:  >= 2 m 
Alçària de l'entrada de la cabina:  >= 2 m 
 Les parets de la cabina han de tenir una resistència mecànica suficient per a suportar, sense 
deformació elàstica superior a 15 mm, una força de 300 N aplicada perpendicularment sobre una 
superfície de 5 cm2. 
El sostre ha d'estar construït per poder suportar, a qualsevol punt, una força de 2000 N sense 
deformació permanent. 
Ha de portar, en un lloc visible, una placa amb les dades següents: 
 - Càrrega útil (en kg) 
 - Nombre màxim de persones 
 - Nom de l’instal·lador de l'ascensor 
 - Número del RAE ("Registro Aparatos Elevadores Oficial") 
Acabats de la cabina de qualitat normal: 
 - Les parets i el sostre han d'estar revestits amb làmines de PVC o pintura a l'esmalt sintètic 
  - El passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
  - El paviment ha de ser de material plàstic o linòleum 
  - La il·luminació ha de ser per plafó fluorescent 
 - La ventilació ha de ser per escletxes laterals o al sostre 
 Acabats de la cabina de qualitat mitjana: 

- Les parets han d'estar revestides amb plafons desmuntables amb revestiment melanínic, 
fòrmica o similar 
 - El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per la il·luminació o 
gelosia difusora d'alumini o plàstic 

 - El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable 
  - El paviment ha de ser del tipus Saipolen o de goma 
  - El mirall ha de ser central, lateral o circundant 

 - La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de 
la cabina 
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 Acabats de la cabina de qualitat alta: 
- Les parets han d'estar revestides de plafons d'acer inoxidable o fustes naturals o 
envernissades 
 - El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per l'il·luminació o 
gelosia difusora d'alumini pintat i entrellaç at a tota la superfície del sostre amb marc d'acer 
inoxidable 

 - El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable 
 - El paviment ha de ser de granit de gruix <= 10 mm o de marbre o ceràmica de gruix <= 20 
mm 

  - El mirall fumat ha d'estar en posició lateral o circundant 
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de 
la cabina 

  - L'aparell telefònic ha d'estar connectat a la xarxa interior de l'edifici 
 
 PORTES CABINA BATENTS MANUALS: 
 
Les portes que tanquen la cabina han de ser de dues fulles giratòries d'obertura i tancament manual. 
Hauran d'estar proveïdes de les seves corresponents manetes, accessoris, espieres transparents amb 
un vidre de gruix >= 6 mm i els dispositius elèctrics de seguretat per evitar el funcionament de 
l'ascensor si estan obertes les portes. 
 
PORTES CABINA CORREDISSES AUTOMÀTIQUES: 
 
La porta que tanca la cabina ha de ser de fulles corredisses de desplaçament horitzontal i obertura 
central o lateral. 
L'obertura i tancament han de ser de tipus automàtic, mitjançant un equip operador o cabrestant 
format per un dispositiu sensible de protecció, que ha d'ordenar la reobertura de la porta quan un 
passatger sigui colpejat per la porta  en el moment del tancament. 
L'acció del dispositiu de protecció pot ser neutralitzada durant els últims 50 mm del recorregut de 
cada una de les fulles de la porta. 
Les portes han de dur un acabat de pintura a l'esmalt sintètic. 
Han d'estar finalitzades amb un folrament d'acer inoxidable, amb un acabat matisat o equivalent. 
Si la velocitat d'obertura és constant, l'equip operador ha d'estar format per una màquina reductora, 
un joc de palanques i un motor de corrent alterna accionat pels contactors situats al quadre de 
maniobra. 
 
PORTES CABINA D'ACER PINTAT: 
 
Han de portar una emprimació de pintura antioxidant. 
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta no ha d'ésser superior a 150 N; aquesta 
mesura no ha de fer-se al primer terç del recorregut de la porta. 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
La cabina i els components de seguretat, han de portar la marca CE de conformitat amb el que 
disposa el Real Decret 1314/97. 
Les portes han de ser massisses. 
Les cabines han d'estar equipades amb un equip d'intercomunicació que ha de permetre el contacte 
permanent amb un servei d'intervenció ràpida. 
La cabina ha de tenir els dispositius necessàris per a garantir la ventilació suficient als usuaris, 
considerant, la possibilitat de parada prolongada. 
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La cabina ha de disposar dels elements d’il·luminació  suficients que han d'activar-se en el cas de 
posada en marxa o d'obertura de les portes. Ha de disposar també, d’il·luminació d'emergència. 
En el cas en que hi hagi una sortida d'emergència per a que les persones retingudes en la cabina, 
puguin alliberar-se sense ajuda externa, les instruccions corresponents, per aquest cas, han de 
figurar de forma clara i visible en la cabina. 
La il·luminació d’emergència i l'equip d'intercomunicació, han de garantir un temps mí nim de 
funcionament, en el cas en que falli completament el subministre d’energia, suficient per a permetre 
la intervenció normal dels equips d'auxili. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Desmuntades per elements i empaquetada en caixes, amb els cargols, subjeccions 
i components a part. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y 
condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección 
oficial. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
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BLN - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS 
BLN1 - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLN12820. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Botoneres de cabina per a ascensors de passatgers. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Botoneres de qualitat normal per a ascensors de maniobra universal simple 
 - Botoneres de qualitat mitjana per a ascensors de maniobra universal simple o maniobra col·lectiva 
- Botoneres de qualitat alta per a ascensors de maniobra col·lectiva de pujada i baixada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb dispositius elèctrics, botons polsadors, per a 
accionar la maquinària impulsora de l'aparell.  
Aquests elements són per a anar col·locats a l'interior d'una caixa metàl·lica per fixar a la paret. 
Tensió de servei per a maniobra:  50 - 110 V 
 
 QUALITAT NORMAL: 
 
Botonera amb botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat. 
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit. 
 
QUALITAT MITJANA: 
 
Botonera amb botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit. 
 
QUALITAT MITJANA I MANIOBRA COL·LECTIVA: 
 
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d’il·luminar  com a senyal per a 
l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada. 
Ha de portar les indicacions lluminoses de posició de la cabina durant el seu recorregut; les 
designacions de les plantes i els elements de seguretat han de ser les determinades per la 
Reglamentació vigent. 
 
QUALITAT ALTA I MANIOBRA COL·LECTIVA: 
 
Botonera amb botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de 
seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit. 
Al fer contacte el botó, s'ha d’il·luminar el seu perímetre per indicar al passatger que la seva trucada 
ha quedat enregistrada. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y 
condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección 
oficial. 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BLR - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLR12200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Botoneres de pis. 
S'han considerat els tipus de qualitat següents: 
 - Qualitat normal 
  - Qualitat mitjana 
  - Qualitat alta 
 S'han considerat els tipus de maniobra següents: 
 - Maniobra universal simple 
  - Maniobra col·lectiva de baixada 
 - Maniobra col·lectiva de pujada i baixada 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb dispositius elèctrics, botons polsadors, per a 
accionar la maquinària impulsora de l'aparell.  
Aquests elements són per a col·locar a l'interior d'una caixa metàl·lica per a encastar a la paret. 
Tensió de servei per a maniobra:  50 - 110 V 
 
 BOTONERES DE QUALITAT NORMAL: 
 
Ha d'incorporar botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat. 
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d’il·luminar  com a senyal per a 
l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada. 
 
BOTONERES DE QUALITAT MITJANA: 
 
Ha d'incorporar botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d’il·luminar  com a senyal per a 
l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada. 
 
BOTONERES DE QUALITAT ALTA: 
 
Ha d'incorporar botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de 
seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit. 
 
MANIOBRA UNIVERSAL: 
 
La botonera ha de tenir un sol polsador de trucada que actuarà per la pressió digital. 
 
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA: 
 
La botonera ha de tenir un polsador de trucada i una fletxa de preavís de sentit de marxa que 
assenyali cap a baix a les plantes superiors i cap amunt a la planta baixa. 
 
MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA: 
 
La botonera de plantes intermitges ha de tenir dos polsadors de trucada, un per a pujar i l'altre per a 
baixar. 
A les plantes extremes la botonera només ha de tenir un polsador que serà per a baixar des de la 
planta última superior i per a pujar des de la planta primera inferior. 
Les senyals del preavís del sentit de marxa de l'ascensor s'han de situar bé a la pròpia botonera o 
sobre el llindar de la porta d'accés. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
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CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 
BLT - SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLT12290. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Selectors de parades per a ascensors. 
El selector de parades és el dispositiu que assegura l'exacta retransmissió del desplaçament de la 
cabina per l'interior del buit als relès dels pisos situats al quadre de maniobres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar constituït per l'aparellatje que s'ha d’instal·lar dins del buit a les zones properes a les 
parades. 
Ha de constar dels jocs de pantalles magnètiques, en funció del tipus de nivellació, amb els seus 
corresponents suports per fixar a la part posterior de les guies de la cabina i els interruptors i 
contactes electromagnètics situats a la part  superior del sostre de la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
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CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 
BM11 - DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM111120,BM112520,BM11C120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d’incendis i de detecció de gasos. 
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO 
 
 
BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM121C30,BM124230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica  esmaltada al foc, de color 
vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble 
alimentació. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables 
elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 
 - Un transformador 
  - Un equip de rectificadors 
  - Una bateria d'acumulació 
  - Un avisador acústic 
  - Un circuit imprès 
  - Un carregador automàtic de bateria 
 A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar 
per bateria. 
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
Tensió de treball:  24 V, corrent continu 
 
 CENTRALS D'INCENDIS: 
 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats  els indicadors lluminosos, el 
polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per: 
 - Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
 - Un polsador de prova d'alarma 
 - Un polsador de prova d'avaria 
 - Un polsador per a activar l'alarma 
Mòdul de control, format per: 
 - Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
 - Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
 - Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
 - Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
 - Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació 
 
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO: 
 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats  els indicadors lluminosos, els 
polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per: 
 - Un indicador de concentració de CO en ppm 
 - Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
 - Un interruptor d'alarma acústica 
 - Un interruptor de "parada-servei" 
 - Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
 - Un indicador lluminós de "servei" 
Mòdul de zones, ha d'estar format per: 
 - Un indicador lluminós d'avaria 

- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i 
en tenir tensió les connexions de comandament a distància 
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- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en 
sonar l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels 
detectors 

Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha 
executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
      - Polsadors (marca, model, especificacions) 
      - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
      - Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions) 
      - Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)  
      - Sirenes (marca, model, especificacions) 
      - Cablejat (secció, tipus d’aïllament) 
      - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
      - Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
      - Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per 
cada tipus diferent de material o equip. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BM13 - SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM131211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Dispositius acústics  del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 
 - Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 
S'han considerat els complements següents: 
 - Amb senyal lluminós 
  - Sense senyal lluminós 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha d’estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que 
allotjarà en el seu interior els components  necessaris per a la correcta configuració de l’aparell, el 
sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l’espai per a les connexions elèctriques, i 
el sistema de fixació. 
Han d’estar dissenyats i construïts d’acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran 
de mitjans per a limitar l’accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del 
mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d’accés, 
cargols ocults, precintes, etc.  
El grau de protecció proporcionat per l’envoltant (codi IP) ha de complir: 
 - Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
 - Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs,  han d'incorporar l'òptica del senyal 
lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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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 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de 
incendios. Dispositivos acústicos. 
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma 
de incendios. Dispositivos acústicos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a seguretat contra incendis:   
      - Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  
Cada dispositiu acústic d’alarma d’incendis ha d’anar marcat de forma clara e indeleble amb la segü 
ent informació: 
 - La nomenclatura dels terminals 
 - Les tensions nominals d’alimentació, i tipus de corrent d’alimentació (alterna o contínua) 
 - La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de 
fabricació, així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu. 
 - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s’haurà de donar una explicació a la 
documentació  subministrada amb el dispositiu. 
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, 
però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 
No s’hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha  de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
- El número d'identificació  de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a les normes EN 54-3 
- Descripció del producte de construcció 
- La categoria de l’entorn (A o B) 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3: 
      - El(s) interval(s) de tensió d’alimentació 
      - Les gammes de freqüència d’alimentació 
      - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 
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      - La freqüència acústica principal 
      - Codi IP segons la norma EN 60529 

     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i 
manteniment 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha 
executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
      - Polsadors (marca, model, especificacions) 
      - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
      - Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions) 
      - Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)  
      - Sirenes (marca, model, especificacions) 
      - Cablejat (secció, tipus d’aïllament) 
      - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
      - Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
      - Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per  
cada tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM14 - POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM141102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Polsadors manuals d’alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d’incendis, per a muntar 
superficialment o encastar. 
S’han considerat els tipus de polsadors següents: 
 - Polsadors d’accionament directe (tipus A), per trencament d’un element fràgil 

- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per canvi de posició d’un element fràgil 
(rearmables) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir. 
L’element fràgil ha d’ estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l’usuari quan 
s’accioni. 
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d’accionament, els 
símbols i textes de la cara frontal i l’accés de l’eina especial (si n’hi ha) així  com els orificis d’entrada 
de cables i els cargols. 
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació. 
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica. 
Intensitat admisible:  <= 80 mA 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 
alarma. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
Cada polsador ha d’ anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació: 
 - Referència a la norma EN 54-11 
 - El nom o marca comercial del fabricant 
 - Definició del model (tipus A o tipus B) 
 - La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l’entorn) 
 - Designació dels terminals e connexió 

- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mí nim, la data o 
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador, si és el 
cas. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del polsador, i haurà de ser accessible durant el 
manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha 
executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
      - Polsadors (marca, model, especificacions) 
      - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
      - Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions) 
      - Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)  
      - Sirenes (marca, model, especificacions) 
      - Cablejat (secció, tipus d’aïllament) 
      - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
      - Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
      - Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per 
cada tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM23 - BOQUES D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM231340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m 
  - BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m 
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Boca d'incendis formada per: 
 - Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a 
l'interior 
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 
1/2 voltes de volant 

 - Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar 
 - Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements 

 - Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha 
d'haver els forats per a la seva subjecció  i els suports per a penjar els diferents elements i 
una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color 
vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de  tenir 
escletxes d'aireig. 

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d’incendi  han de ser resistents a la 
corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització. 
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864. 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions  especificades a la norma UNE 23400. 
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure. 
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions. 
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge. 
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura. 
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°. 
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris. 
Reistència a la pressió interna: 
 

 Pressió màx. servei 
(MPa) 

Pressió  prova (MPa) Pressió mín. Trencament 
(Mpa) 

BIE-25 1,2 1,8 3,0 
BIE-45 1,2 2,4 4,2 

 
Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites 
 Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents 
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova 
 Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm 
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 Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir 
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments 
 Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments,  Ha de 
funcionar correctament. 
Abastament a 0,2 MPa: 
- Amb raig lliure:  >= 10 m 
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m 
 Àngles de polvorització: 
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica:  >= 45° 
 Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2. 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): 
           - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 
           - Calibre passa:   44 mm 
           - Calibre no passa:  46 mm 
- Llargària de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de 
complir la norma UNE EN ISO 1307 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0% 
 
BOQUES BIE-25: 
 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla 
horitzontal. 
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors 
o tambor de diàmetre mínim 200 mm. 
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm 
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta 
 La mànega semirrígida ha d’estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694. 
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable 
 
BOQUES BIE-45: 
 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i 
orientable en un pla horitzontal. 
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement. 
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura 
d'amplària mínima 20 mm. 
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària. 
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical 
de rotació. 
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del 
ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre. 
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni 
superior a 135°. 
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm  
La mànega ha d'estar fabricada d’acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.  
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Dià metre interior de la mànega:  45 mm 
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas 
convencionales. 
 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
 
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 1: Bocas de incedio equipadas con mangueras semirrígidas. 
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm. 
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos. 
 
BOQUES TIPUS BIE-45: 
 
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera 
flexible para servicio ligero, de diametro 45mm y 70mm. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis 
o a les seves immediacions. 
El subministrador ha de lliurar un manual d’instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada. 
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a seguretat contra incendis:   
      - Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent: 
 - Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 
 - El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 
 - Any de fabricació 
 - Pressió màxima de servei 
 - Llargària i diàmetre de la mànega 
 - Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
 
Cada tram de mànega ha d’estar marcat de manera clara i indeleble, amb la segü ent informació com 
a mínim: 
 - Nom del fabricant i marca comercial 
 - Nombre i data de la norma UNE-EN 694 
 - Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 
 - Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 
 - Trimestre i data de fabricació 
 - Temperatura d’assaig, si és inferior a -20ºC 
 - Número d’homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi 
 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
 
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per 
tram, amb la següent informació: 
 - Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 
 - El nom i la marca del fabricant 
 - El trimestre i l'any de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha 
executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 

    - BIE:  (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, 
vàlvula, suport, armari) 

       - Canonades: (tipus, normativa, elements d’unió . Elements de subjecció, etc.) 
  - Grup de pressió  (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada 
manomètrica i cabal) 

 - Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per 
cada tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció 
d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o 
transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat 
davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a 
l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
 - Indicació de l’administració que fa el control 
 - La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
 - El nombre de registre de l’aparell 
 - La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
 - Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 
del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un 
nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a 
Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 
5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l’extintor 

 - Temperatura màxima i mínima de servei 
 - Productes continguts i quantitat dels mateixos 
 - Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
 - Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
 - Instruccions d’utilització 
 - Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha 
executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre 
de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
           - Pressió màxima de servei (disseny) 
           - nº placa 
           - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
           - Nom del fabricant importador 
           - Temperatura màxima i mínima de servei 
           - Productes continguts i quantitat d’equips 
           - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
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           - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
           - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM3A1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre. 
Ha d'estar pintat de color vermell. 
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense 
trencar el vidre. 
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
Alçària:  >= 600 mm 
 Amplària:  >= 300 mm 
 Fondària:  >= 220 mm 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BMD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
BMD1 - DETECTORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements captadors per a instal·lacions de seguretat. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 
  - Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 
  - Detectors microfònics 
  - Radars volumètrics 
  - Detectors d'infraroigs i radar combinat 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Condicions de funcionament: 

- Humitat relativa:  <= 95% 
 - Temperatura de treball:  0°C - 45°C 
 - Tensió d'alimentació:  12 V c.c. 

  
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS: 
 
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de 
temperatura. 
Ha d'estar format per un suport i un cos. 
Angles de cobertura:  >= 90° 
 Per a muntar superficialment al sostre: 

- Angle de detecció:  360° 
 Abast màxim:  >= 7,5 m 
 Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2 
 Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5 
 Cobertura corredor. Abast màxim:  >= 10 m 
 Cobertura contínua. Abast màxim:  >= 10 m 
 Si són de cortina espessa: 
 - Ha de tenir una lent de cortina. 

 - Zones sensibles de detecció:  1 
- Cobertura lateral:  >= 1 m 
- Abast longitudinal:  >= 10 m 

  
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT: 
 
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones. 
Ha d'estar format per un suport i un cos. 
Les conexions han de ser pel circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal 
lluminós. 
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led). 
Han de servir per a vigilància d'interiors. 
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables. 
Han de portar un dispositiu antisabotatge. 
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques. 
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Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2 
 Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5 
 Cobertura corredor. Abast:  >= 10 m 
 Abast màxim: 

- Llargària:  >= 10 m 
  - Amplària:  >= 5 m 
 Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz 
 
 DETECTORS MICROFÒNICS: 
 
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat. 
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret. 
Radi de detecció:  >= 5 m 
Freqüencia de treball:  5 - 60 KHz 
  
RADARS VOLUMÈTRICS: 
 
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant 
moviments. 
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil. 
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos. 
Abast màxim: 

- Llargària:  >= 15 m 
 - Amplària:  >= 5 m 

 Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 108210:1986 Detectores. Clasificación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i materials que s’han 
d’utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
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- Comprovar les caracterí stiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots 
els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de 
projecte: 

     - Centraleta de detecció  i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de 
funcionament, especificacions elèctriques) 

      - Detectors. (magnètics, volumètrics, d’infraroigs): (marca, model, especificacions). 
      - Mòduls i elements d’expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions) 
      - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, t ransmissió, assaig) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per 
mostreig i a  totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar 
definida per la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY13000,BMY12000,BMY11000,BMY14000,BMY23000,BMY31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors 
  - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
  - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
  - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
  - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
  - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
  - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
  - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
  - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
  - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
 - Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
 - Material 
 - Tipus 
 - Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
 
 
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
BN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN326420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar formada per: 
 - Cos amb connexió per brides 
 - Tancament manual mitjanç ant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric 
diametral que gira 90°. 
 - Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
 - Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
 - Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
 - Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Materials: 
Vàlvules amb cos de bronze: 
 - Bola:  Acer inoxidable 
 - Elements d'estanquitat:  Tefló 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN8363E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de disc i  de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides. 
S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 
 - Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial 
 - Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per: 

- Cos d’acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre 
brides 

 - Sistema de tancament per disc d’acer inoxidable 
 - Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc 
La vàlvula de retenció  de disc partit o de doble clapeta ha d’estar formada per: 
 - Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entre brides 
 - Clapetes d’acer inoxidable 
 - Junts de tancament de EPDM 
 - Eix d’acer inoxidable 

- Molla d’acer inoxidable, amb força predeterminada, que actua sobre el sistema de doble 
clapeta 

Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents: 
 - Diàmetre nominal 
  - Pressió nominal 
  - Material 
  - Marca comercial 
  - Fletxa sentit circulació fluid 
 Pressió de prova segons pressió nominal: 
 - Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      262 
 

 - Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BNG - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNG1U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Vàlvules de tall per a gas, d’accionament manual, per a instal·lacions en edificis. 
S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 
 - Vàlvules amb obturador esfèric 
 - Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha  d'estar formada per: 
 - Cos amb els extrems adaptats al tipus de connexió 
 - Comandament manual 
 - Eix 
 - Obturador esfèric o cònic 
 - Assentaments d'estanquitat per l’obturador esfèric o cònic 
 - Sistema d’estanquitat per a l'eix d'accionament 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
Tots els components de la vàlvula han d’estar lliures de revabes i nets (encenalls, sorra de fosa, etc.). 
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal o durant 
les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l’entorn. 
Ha de ser resistent als esforç os derivats de la instal·lació i del servei. 
El cos de la vàlvula ha d’estar format com a màxim de tres peces. 
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball. 
L’ estanquitat s’ha d’aconseguir per mitjans mecànics. Queden expressament prohibits els productes 
d’estanquitat com ara lí quids, pastes o cintes. 
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La vàlvula ha d’estar construïda de manera que es pugui accionar fàcilment per mitjà d’un 
comandament manual. 
Les posicions extremes d’obert i tancat han d’identificar-se i limitar-se per uns topalls fixes no 
ajustables. 
La vàlvula ha de tancar girant el comandament manual en sentit horari. El comandament manual ha 
de quedar en angle recte respecte a l’eix del cos de la vàlvula en la posició de tancat i paral·lel a 
l’esmentat eix en la posició  d’obert. La vàlvula s’ha de poder bloquejar en la posició de tancat. 
Si el mecanisme de topall forma part de la manilla, aleshores aquesta i l’eix han de ser tots ells parts 
d’una sola peça; la subjecció de la manilla ha de segellar-se. 
Totes les peces en contacte amb el gas o amb l’atmosfera circumdant han d’estar fabricades amb 
materials resistents a la corrosió o han d’estar degudament protegides. 
El gruix de les parets de la vàlvula des de qualsevol via de gas cap a l’atmosfera o les perforacions 
connectades a l’ atmosfera no han de ser inferiors a 1 mm. 
 Les connexions poden ser roscades directament al tub o a la brida, desmuntables per junta plana, o 
bé amb enllaç PE-tub metàl·lic. 
En les connexions roscades directament a tub o a brida, la unió roscada ha de complir els requisits de 
la norma UNE 19009. 
En les connexions mitjançant unió per junta plana les rosques han de ser de tipus cilíndric adaptant-
se a la norma ISO 228. 
En les connexions que incloguin un enllaç PE-tub metàl·lic, aquesta complirà les exigències de la 
norma UNE 60-405. 
La  clau ha de portar marcada de forma indeleble i clarament visible, com a mínim, la informació 
següent: 
 - Nom del fabricant o marca d’identificació o marca comercial 
 - Diàmetre nominal 
 - Classe de pressió 
 - Direcció del flux (en cas necessari) 
 - Data de fabricació (l’any com a mínim) 
 
VÀLVULA AMB OBTURADOR CÒNIC: 
 
L’ obturador ha d’estar dissenyat i muntat al cos de la vàlvula de manera que la vora de la superfície 
de segellat del obturador sobresurti respecte a la superfície de segellat del con del cos. 
S’ha de proporcionar una separació mínima d’1 mm amb la finalitat de que l’obturador sigui capaç 
d’avançar en cas de desgast. La part superior de la superfície de segellat del obturador ha d’estar mé 
s baixa que la superfície superior del cos. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Subministrament: Per unitats, embalades amb el sistema seleccionat pel fabricant i que ha de 
proporcionar a la vàlvula una protecció adequada contra possibles deterioraments. L’embalatge ha 
de contenir les instruccions d’instal·lació i funcionament. En particular, el fabricant ha de lliurar com 
a mínim informació sobre: 
 - Instal·lació 
 - Funcionament i manteniment 
 - Posició de muntatge 
 - Temperatura d’utilització màxima i mínima 
 - Pressió màxima d’ús 
Les rosques han de portar un protector de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
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. 
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan conbustibles gaseosos a presiones máximas 
de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 
 
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL: 
 
* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios. 
 
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM  I INFERIOR A 100 MM: 
 
* UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de 
servicio hasta 0,5 MPa (5 BAR), de diámetro mayor de 50mm y no superior a 100mm. 
 
 
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP41 - CABLES COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP412000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre 
exterior) i finalment, una capa aïllant protectora.  
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les 
diferents connexions dels usuaris. 
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres 
instal·lacions, i ha de protegir la instal·lació de la captació directa de senyals emesos per antenes 
emissores, excessivament pròximes, o de pertorbacions externes causades per vehicles, instal·lacions 
industrials, etc. 
Impedància característica:  75 ohms 
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m:  <= 1,3 
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Freqüència inferior, mesura ROE:  <= 50 MHz 
Freqüència superior, mesura ROE:  >= 800 MHz 
Material de la malla d'apantallament:  Coure 
Material aïllant dels conductors: 

- Atenuació normal:  polietilè compacte 
 - Atenuació baixa:  polietilè expandit 

 Atenuació per a 100 m de llargària: 
- Conductors d'atenuació normal:  20 dB 
 - Conductors d'atenuació baixa:  15 dB 

 Freqüència del mesurament de l'atenuació:  >= 500 MHz 
 Toleràncies: 

- Impedància característica:  ± 3 ohms  (mesurada a una freqüencia de 200 MHz) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
      - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
      - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
      - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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D07J - PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 
  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B341C6,D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves 
condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de 
tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels productes utilitzats. 
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El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
      - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
      - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
 

 
 

Tipus acer 

Barres doblegades o 
corbades 

 D <= 25 mm / D > 25 mm 
B 400 10 D   /  12 D 
B 500 12 D  /   14 D 

 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
 - No han d’aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt 
de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D. 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions 
dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
      - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
      - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
      - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
      - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
      (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
      - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
      - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
      (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
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El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
14 - ESTRUCTURES 
145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145CD2CE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’elements estructurals de formigó  armat. La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Pilar de formigó armat 
 - Mur de formigó armat 
 - Biga de formigó armat 
 - Cèrcol de formigó armat 
 - Sostre nervat unidireccional 
 - Sostre nervat reticular 
 - Llosa inclinada de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Neteja i preparació del pla de recolzament 
 - Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat i el seu apuntalament 
 - Aplomat i anivellament de l’encofrat 
 - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
 - Tapat dels junts entre peces de l’encofrat 

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de 
sostres i lloses 

 - Col·locació dels cassetons o de l’alleugeridor en el cas de sostres 
 - Alineació dels cassetons segons l’amplària dels nervis en el cas de sostres 
 - Tallat i doblegat de l’armadura 
 - Neteja de les armadures 
 - Neteja del fons de l’encofrat 
 - Col·locació dels separadors 
 - Muntatge i col·locació de l’armadura 
 - Subjecció dels elements que formen l’armadura 
 - Subjecció de l’armadura a l’encofrat 
 - Humectació de l’encofrat 
 - Abocada del formigó 
 - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
 - Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses  
 - Cura del formigó 
 - Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
 - Protecció de l’element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l’element  
estructural estigui en disposició de suportar els esforços  
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CONDICIONS GENERALS: 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin 
afectar la durabilitat del element. 
 No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els 
guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La DF comprovarà l’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 s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
      - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
      - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
      - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
      - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
      - En classe d’exposició I:  <= 0,2 mm 
      - En classe d’exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
 Vibracions:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
      - H <= 6 m:  ± 24 mm  
      - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
      - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
      - H <= 6 m:  ±  12 mm 
      - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
      - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
      - Peces:  ± 24 mm 
      - Junts:  ± 16 mm 
 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
      - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
      - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
      - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor: 
      - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
      - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
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SOSTRES I LLOSES: 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
 - Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
      - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
      - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
      - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
      - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
 
SOSTRES: 
 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
 
Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions 
incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l’operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició  definitiva. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
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Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
 
SOSTRES I LLOSES: 
 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
 
14L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
14LV - SOSTRES AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14LV754G,14LV554E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació  de sostre de lloses alveolars de formigó pretesat sobre els elements de suport armat amb 
malla electrosoldada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
 - Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
 - Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
 - Replanteig de les plaques 
 - Anivellament de les plaques 
 - Muntatge i col·locació de l'armadura 
 - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
 - Neteja del fons de la semiplaca 
 - Abocada del formigó 
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 - Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
 - Cura del formigó 
 - Retirada dels apuntalaments i entrada en càrrega segons el pla previst 
 - Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin 
afectar la durabilitat del element. 
 No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els 
guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar 
sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les 
de repartiment. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
      - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
      - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
      - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
      - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
      - En classe d’exposició I:  <= 0,2 mm 
      - En classe d’exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
 Vibracions:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 4.3.4 del DB-HE 
Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre 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: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
      - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
      - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
      - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
      - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 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 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions 
incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l’operació. 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el 
mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament. 
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plà nols, detalls 
d’esquema de muntatge i d’acord amb la fitxa tècnica. 
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà  especial 
cura amb les dimensions dels diferents elements i l’execució dels recolzaments, enllaços i unions 
Les plaques s'han de col·locar a tocar. 
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l’apuntalament necessari per no superar la fletxa 
màxima prevista durant l’abocada del formigó. 
Cal col·locar els elements d'encofrat necessaris per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les 
semiplaques. 
Tots els forats s’han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d’encofrat 
més adients segons el cas. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la 
EHE-08 
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos 
estranys per tal d'assegurar l'adherència. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició  definitiva. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
L'abocada del formigó ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 0,5 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. L’abocada s’ha de fer ú nicament en les zones coincidents amb les bigues del sostre. 
No s’ha d’acumular massa quantitat de formigó  sobre de les semiplaques. 
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre. 
Les pèrdues de pasta pels junts a la cara inferior de les plaques cal netejar-les durant el 
formigonament amb reg d’aigua. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 
 
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). 
 
 
16 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
161 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA DE FÀBRICA 
1612 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
16122A31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament exterior o divisò ria interior d’obra de fàbrica d’un o dos fulls, per a revestir o vista. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Paret de tancament recolzada amb aïllament, amb o sense cambra d’aire 
 - Paret de tancament passant amb aïllament i cambra d’aire 
 - Paret divisòria 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- En tancament amb paret recolzada: 
      - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior 
      - Aplicació de l’arrebossat, en el seu cas 
      - Col·locació de les plaques d’aïllament 
      - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full interior 
- En tancament amb paret passant: 
      - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full interior 
      - Col·locació dels connectors en els junts horitzontals a mida que s’aixeca la paret recolzada 
      - Col·locació de les plaques d’aïllament 
      - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior passant 
 En trasdossat i paret divisòria: 
 - Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres de l’envà 
 - Col·locació de les plaques de guix laminat 
 - Repà s dels junt i neteja del parament 
 - Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
 - Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
 - Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
La paret ha de ser no estructural. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
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. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'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 travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Gruix dels junts: 
 - Paret vista:  1 cm 
 - Paret per a revestir:  1,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
      - Parcials:  ± 10 mm 
      - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
      - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
      - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades: 
      - Paret vista:  ± 5 mm/2 m; ± 15 mm/total 
      - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
 
TANCAMENT EXTERIOR: 
 
 El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i el 
grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en l’article 2.3 del DB-HS1. 
 Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l’aigua de cada una 
de les capes que composen el tancament: 
- Composició del full principal (C): 
      - C1: Gruix mitjà 
      - C2: Gruix alt 
- Higroscopicitat del material component del full principal (H): 
      - H1: Higroscopicitat baixa 
- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J): 
      - J1: Resistència mitja 
      - J2: Resistència alta 
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d’aigua (B): 
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      - B1: Resistència mitja 
      - B2: Resistència alta 
      - B3: Resistència molt alta 
- Resistència a la filtració revestiment intermedi en la cara interior del full principal (N): 
      - N1: Resistència mitja 
      - N2: Resistència alta 
Ha d’haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts estructurals. 
Aquests junts han de quedar reblerts i segellats amb materials que tinguin una elasticitat i adherè 
ncia suficients per tal d’absorbir els moviments de l’element. 
La separació mà xima entre els junts de dilatació ha de complir l’especificat en la taula 2.1 del DB-SE-
F. 
Quan  el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar adherit a 
aquests elements. 
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l’especificat en l’apartat 2.3.3.6 del DB HS1, en funció 
del grau d’impermeabilitat de la façana. 
En tancaments que han de complir amb el grau H1 per l’exigència d’Higroscopicitat del material 
component del full principal, el maó ceràmic ha de complir: 
- Succió (UNE-EN 772-11):  <= 4,5 kg/m3 
 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 
horitzontal a cada planta. 
 Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació  ho permeti, aquesta travada ha 
de ser per filades alternatives. 
Regates: 

- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 

 
 PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Els connectors no han de produir fissures en els fulls que formen el tancament. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC: 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d’aigua tal i com 
s’especifica en l’apartat 2.3.2 del DB HS1, l’aïllament ha de ser no hidrò fil, en aquest cas ha de 
complir: 
 - Succió o absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2 
 - Absorció d’aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5% 
 En tancaments amb cambra d’aire, la cambra d’aire ha de quedar al costat exterior de l’aïllament. 
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics. 
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El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el 
mateix morter de la paret. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el 
connector de la paret. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 
de l'aïllament. 
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar 
segellats amb cinta adhesiva com a solució de continuitat del paper embreat. 
 
CAMBRA D’AIRE: 
 
Si la cambra d’aire es ventilada, ha de complir: 
 - Ha de quedar situada a la cara exterior de l’aïllant, en el seu cas 

- Ha de tenir un sistema de recollida i evacuació de l’aigua en la part inferior i en els punts on 
hi ha elements que traspassen la cambra, la solució ha de complir l’especificat en l’apartat 
2.3.3.5 del DB HS1 

 - Gruix:  3-10 cm 
- Ha de tenir obertures obertes a l’exterior, que han de quedar distribuïdes al 50% entre la 
part superior i inferior. 
- Superfície efectiva total de les obertures:  >= 120 cm2/10 m2 de pany de façana entre 
sostres. 
La cambra d’ aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta 
(runa, rebaves de morter, etc.)  

 
ARREBOSSAT: 
 
En funció del grau de resistència a la filtració del revestiment intermedi tal i com s’ especifica en 
l’apartat 2.3.2 del DB HS1, ha de complir: 
- Gruix: 
      - Revestiment de morter no hidròfug (N1):  >= 10 mm 

   - Revestiment de morter hidròfug o revestiment continu adherit i impermeable a l’aigua 
(N2):  >= 15 mm 

Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm 
  - Aplomat/Planta:  ± 10 mm 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas 
no quedaran tire s de menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 
que s'han fet. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 
paret 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. 
 Els maons amb succió (UNE-EN 772-11) >= 1 kg/(m2xmin) i els no hidrofugats, s’han de submergir en 
aigua breument, abans de la col·locació.  
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d’humitejar-se abans de la 
col·locació. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions 
incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

 - Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

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 
 
TANCAMENT EXTERIOR: 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
DIVISÒRIA: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
1A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1A221331. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d’una fulla batent i tapajunts , 
amb o sense revestiment de pintura. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig del bastiment 
 - Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
 - Fixació directament sobre l’obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant 
 - Presentació de la fulla 
 - Col·locació de la ferramenta 
 - Fixació definitiva de la fulla 
 - Neteja i protecció 
 - Replanteig del tapajunts 
 - Fixació dels perfils del tapajunts 
 - Segellat dels forats i junts 
 - Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas 
 - Neteja de tots els elements 
 Per a bastiment de base folrat: 
 - Preparació del bastiment de base 
 - Replanteig de les peces que conformen el folre 
 - Ajust i col·locació definitiva 
 - Col·locació de massilla als forats dels claus 
 - Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El conjunt ha d’ estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos. 
Ha d’estar travat a l’obra i la unió  ha de resistir els esforços produïts per l’accionament de la porta. 
 Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l’obra, les fixacions 
del tapajunts, etc., han de quedar segellats. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
El tapajunts ha de cobrir de forma contí nua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la 
paret. 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
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 Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 

 
BASTIMENT FOLRAT: 
 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola 
peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment 
de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
 
ACABAT PINTAT:  
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l’operació. 
Els components s'han de col·locar  de manera es garanteixi la protecció contra els impactes durant 
tot el procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a l'obra. 
 
ACABAT PINTAT:  
 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha 
de ser inferior a  un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques.  Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la 
pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
4B - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
4B1 - BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4B121AEE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d’ un 
recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en 
obra. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Formació de barana d’acer ancorada amb morter de ciment 

- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de 
protecció 

 - Formació de passamà ancorat a l’obra amb morter de ciment 
 - Reparació puntual de barana de perfils d’acer 
 - Reparació i collat de passamà a paret 
 - Reforç de barana de perfils laminats d’acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de barana d’acer ancorada amb morter de ciment: 
 - Replanteig 
 - Preparació de la base 
 - Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció: 
 - Replanteig 
 - Fixació dels suports a la base 
 - Fixació del passamà als suports 
Formació de passamà ancorat a l’obra amb morter de ciment: 
 - Replanteig 
 - Formació dels caixetins d’ancoratge junt 
 - Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor 
Reparació puntual de barana de perfils d’acer: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació 
 - Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació 
 - Reposició dels elements deteriorats 
Reparació i collat de passamà a paret: 
 - Replanteig i marcat dels forats 
 - Obertura dels forats 
 - Col·locació del caixetí o mecanisme 
 - Fixació i tapat del forat que resta 
Reforç de barana de perfils laminats d’acer: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport 
 - Aplicació del material de pont d’unió 
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Posteriorment s’aplicarà un recobriment d’acabat a la superfície de barana o passamà: 
- 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: 
 
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a 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. 
S’ ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, 
les parts soldades han d’estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d’estar unides amb 
reblons. 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions segü ents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
 - Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement: 
 - Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m 

- Lloc d'ús públic: 1 kN/m 
Distància entre la barana i el paviment: 

- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
- Separació entre muntants:  Nul·la 

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. 
 
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES: 
 
No hi poden quedar restes de materials inestables en l’encast. 
Els perfils metàl·lics que s’han d’encastar han d’estar nets, sense restes de formigó o morter adherit. 
La superfície de l’encast ha de ser irregular. 
El producte de pont d’unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic 
encastat com de la zona de l’encast, sense deixar bosses ni porus. 
El pont d’unió ha d’estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
Gruix de la capa de pont d’unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm 
 
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
 
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari. 
 
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER: 
 
S’ha de subjectar sòlidament a l’obra amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment Pórtland, 
protegits contra la corrosió. 
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REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET : 
 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades 
per la DF.  
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si é s el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
 Separació als brancals:  >= 20 cm 
 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions 
incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D’ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ: 
 
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. 
 
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES: 
 
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45917B3,E45CA9C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , 
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 - Pilars 
 - Murs 
 - Bigues 
 - Llindes 
 - Cèrcols 
 - Sostres amb elements resistents industrialitzats 
 - Sostres nervats unidireccionals 
 - Sostres nervats reticulars 
 - Lloses i bancades 
 - Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
 - Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Humectació de l’encofrat 
 - Abocada del formigó 
 - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
 - Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 
 - Preparació de la superfície a tractar 
 - Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
 - Protecció de la zona tractada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 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. 
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L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 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: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
      - H <= 6 m:  ± 24 mm  
      - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
      - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
      - H <= 6 m:  ±  12 mm 
      - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
      - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
      - Peces:  ± 24 mm 
      - Junts:  ± 16 mm 
 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
      - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
      - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
      - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
      - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
      - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
 
Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
      - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
      - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
      - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
      - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
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SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
 
Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
      - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
      - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
      - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
      - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
      - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
      - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
      - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
      - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
 
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible  i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó , sense que hi hagin despreniments de la 
pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mí nim de set dies després de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on 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: 
 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del formigó. 
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Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense  que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del 
sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant. 
 
LLOSES: 
 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que 
s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat 
de les armadures a ctives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la 
zona d'ancoratges. 
 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
 
No s’aplicarà el producte sense l’autorització  expressa de la DF. 
 S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
 - Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
 - Humitat relativa de l'aire > 60% 
 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament despré s d’abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d’ estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció  de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B9DC88,E4BC3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
 -  Elements estructurals de formigó armat 
 - Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Tallat i doblegat de l'armadura 
 - Neteja de les armadures 
 - Neteja del fons de l'encofrat 
 - Col·locació dels separadors 
 - Muntatge i col·locació de l'armadura 
 - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
 - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
 - Perforació del formigó 
 - Neteja del forat 
 - Injecció de l’adhesiu al forat 
 - Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i 
la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat 
en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple  
o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin 
a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 
mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
      - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
      - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36831. 
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BARRES CORRUGADES: 
 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 
de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la 
EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

 - Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
 
La llargà ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la 
DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 69.5. 
1.2 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la 
EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 500 mm 
més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del temps màxim 
fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar  compresa entre 5º i 40 º C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
 - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
 - El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element 
compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
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E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Neteja i preparació del pla de recolzament 
 - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
 - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
 - Tapat dels junts entre peces 
 - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
 - Aplomat i anivellament de l'encofrat 
 - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
 - Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
 - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
 - Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
 - Plànols executius de la cintra i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 

S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
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No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
 - Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
 - Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
 - Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats 

- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments 
fora de  toleràncies  

 - Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
 - Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 
empentes horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  suficients 

 - Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les 
mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l’execució 
Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes 
per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  autoritzar un segellant 
adient 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      297 
 

 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
      - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
      - Per a revestir: ± 15 mm/m 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat 
de les armadures 
 
FORMIGÓ VIST: 
 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el 
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó  assoleixi la resistència necessària per 
suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb 
posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4D3 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D3U100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Neteja i preparació del pla de recolzament 
 - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
 - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
 - Tapat dels junts entre peces 
 - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
 - Aplomat i anivellament de l'encofrat 
 - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
 - Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
 - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
 - Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
 - Plànols executius de la cintra i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 

S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
 - Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
 - Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
 - Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats 

- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments 
fora de  toleràncies  

 - Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
 - Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 
empentes horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 

 - Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les 
mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l’execució 
Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes 
per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
      - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
      - Per a revestir: ± 15 mm/m 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat 
de les armadures 
 
FORMIGÓ VIST: 
 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el 
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó  assoleixi la resistència necessària per 
suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb 
posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DCBD02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Neteja i preparació del pla de recolzament 
 - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
 - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 
 - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
 - Aplomat i anivellament de l'encofrat 
 - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
 - Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
 - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
 - Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
 - Plànols executius de la cintra i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      304 
 

S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
 - Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
 - Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
 - Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats 

- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments 
fora de  toleràncies  

 - Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
 - Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 
empentes  horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  suficients 

 - Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les 
mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l’execució 
Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes 
per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
      - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
      - Per a revestir: ± 15 mm/m 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat 
de les armadures 
 
FORMIGÓ VIST: 
 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el 
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó  assoleixi la resistència necessària per 
suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb 
posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
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Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
E4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LV75H6,E4LV55H5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements de 
suport per a la formació de sostre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
 - Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament 
 - Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
 - Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
 - Presentació de les plaques 
 - Anivellament de les plaques 

- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser 
massissats 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cercol de formigó  
armat per a resoldre el recolzament 
El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s’ha de fer amb una capa de morter fresc  
>= 15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomèric situats en cada 
nervi de la llosa 
La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora 
interior del recolzament ha de ser: 
En recolzaments directes 

- Longitud:  50 mm 
- Tolerància:  - 10 mm 
- No s’admeten recolzaments reals en obra < 40 mm 

En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa 
- Longitud:  40 mm 
- Tolerància:   10 mm 
- No s’admeten recolzaments reals en obra < 30 mm 

El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser monolític per 
a garantir la rigidesa en el seu pla. 
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la secció 
de la peça. 
Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigó  amb una 
armadura de repartiment, que com a mínim ha d’estar composada per rodons de 4 mm disposats en 
direcció transversal i longitudinal amb una separació màx ima entre rodons de 35 cm. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig en planta:  ± 30 mm 
 - Nivell:  ± 20 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 11  de la 
norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge es realitzarà d’acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els plànols i les  
documents d’instruccions de muntatge del fabricant. 
Les plaques s'han de col·locar a tocar. 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 
Les armadures s’han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d’aquests i la seva 
disposició ha d’ estar d’acord amb el que estableixen els apartats 37.2.5  i 69.8.2 de l’EHE-08 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
S’ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó 
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 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E615 - PARETS I ENVANS DE PANELLS I BLOCS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6150B4Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret divisòria interior amb peces cerà miques de gran format, per a quedar vista o per 
a revestir. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Divisòria amb bloc ceràmic col·locat amb morter 
 - Divisòria amb peça ceràmica de gran format, col·locada amb morter o amb pasta de guix 

- Divisòria amb peça ceràmica de gran format amb revestiment de guix, col·locada amb 
adhesiu a base d’escaiola 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Divisòria amb bloc: 
 - Replanteig 
 - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
 - Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces 
 - Repàs dels junts i neteja del parament 
 - Protecció de l’estabilitat de l’element front de les accions horitzontals 
 - Protecció de l'obra de fà brica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
Divisòria amb peça de gran format: 
 - Replanteig i neteja de la base 
 - Col·locació de les guies 
 - Muntatge de les peces, unides amb adhesiu o amb morter 
 - Formació de les unions amb d’altres elements constructius 
 - Allisat i enrasat dels junts 
 - Protecció de l’estabilitat de l’element front de les accions horitzontals 
 - Protecció de l'obra de fà brica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
 
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. 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
      - Parcials:  ± 10 mm 
      - Extrems:  ± 20 mm 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
 
DIVISÒRIA DE BLOC CERÀMIC: 
 
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. 
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. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 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 PAREDÒ DE TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC: 
 
 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 PAREDÒ INTERIOR DE BLOC CERÀMIC: 
 
Fondària de les regates: 
Gruix paret (cm)│ Fondària regates (cm) 
4 <= 2           
5 <= 2,5           
6-7 <= 3           
7,5 <= 3,5           
9 <= 4           
10 <= 5           
 
Regates: 

- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
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 DIVISÒ RIA DE PEÇA DE GRAN FORMAT: 
 
Ha d’estar trabat per filades alternatives amb els acords amb d’altres envans. L’ acord amb altres 
elements i amb el terra, s’ha de fer amb una banda de suro encolada. 
La unió amb una paret no estructural de diferent tipus no ha de ser rígida. S’ ha de col·locar una 
malla de fibra de vidre en aquestes unions. 
En els acords amb un sostre o qualsevol altre element estructural superior, ha d’haver-hi un espai de 
3 a 4 cm, entre l’última filada i aquell element, que ha de quedar reblert amb la pasta amb que es 
col·loquen les peces, un cop l’estructura hagi adoptat les deformacions previstes. 
Per a l’execució de les regates horitzontals, cal aprofitar els alvèols de la peça, sempre que sigui 
possible. 
Regates horitzontals: 
 - Separació dels junts horitzontals:  >= 5 cm 
Regates verticals: 
 - Separació dels bastiments i dels acords amb elements estructurals:  >= 20 cm 
Distàn cia entre dos junts verticals:  <= 1/4 llargària de la peça 
 
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 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 l'aigua del 
morter. 
 
BLOC CERÀMIC: 
 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre la dimensió de la peça ho 
permeti, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  
 
PECES DE GRAN FORMAT: 
 
Les peces que s’han d’unir, s’ han de pressionar lateralment per tal d’aconseguir una penetració 
suficient de la pasta de col·locació en els alvèols horitzontals, en les peces ceràmiques, o en 
l’encadellat, en les peces amb revestiment de guix. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

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. 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E812 - ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8121214. 
 
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 
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 CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no 
hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada. 
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. 
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. 
El racó en mitja canya ha de ser una 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 
  
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides 
als paraments que els formen. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres 
plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als 
sòcols. 
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. 
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de 
tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
 
ACABAT LLISCAT: 
 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. 
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta 
amb aquesta  finalitat. 
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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. 
 
 
E82 - ENRAJOLATS 
E824 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8242335. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes 
exte riors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
 - Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
 - Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 

- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 
existent, en interiors 

S'han considerat els morters següents: 
 - Morter adhesiu 
 - Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Neteja i preparació de la superfície de suport 
 - Replanteig de l'especejament en el parament 
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 - 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. 
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 
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TRENCADÍS: 
 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de  
revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
 
ENRAJOLAT: 
 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que 
puguin impedir  l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre 
superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada   (les 
dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 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. 
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E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898J2A0,E8989240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
 - Superfícies de fusta 
 - Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
 - Superfícies de ciment, formigó o guix 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Estructures 
 - Paraments 
 - Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
 - Elements de protecció (baranes o reixes) 
 - Elements de calefacció 
 - Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

 - Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
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. 
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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): 
 
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. 
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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. 
Deducció  de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que 
s'hagin embrutat. 
 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, 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 amidada segons les especificacions de la DT. 
 
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 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E8A - ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
 
E8AA2BC0. 
 
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. 
 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 necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís 

  - Aplicació succesiva, amb els intervals de secatge 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. 
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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. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció  de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 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. 
 
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 amidada segons les especificacions de la DT. 
 
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. 
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E9 - PAVIMENTS 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93617B5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 - Col·locació del formigó 
 - Execució de junts de formigonat 
 - Protecció i cura del formigó fresc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 
5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També 
s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 
cm d'amplària i han  d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
 - 15 dies en temps calorós i sec 
  - 7 dies en temps humit 
 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      323 
 

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 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9E1131N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 - Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
 - Col·locació de la sorra-ciment 
 - Col·locació de les peces de panot 
 - Humectació de la superfície 
 - Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 - Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
 - Col·locació de la capa de morter 
 - Humectació de les peces per col·locar 
 - Col·locació de les peces 
 - Humectació de la superfície 
 - Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
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Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 
 - Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E9M - PAVIMENTS CONTINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9M1011M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Revestiment continu per a paviments. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Paviment de resina sintè tica en dues capes, amb o sense imprimació 
  - Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura 
 - Paviment amb morter autoanivellant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Revestiment de resines:  
 - Preparació  i comprovació de la superfície 
 - Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de producte 

- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura 
d’acabat 

 - Neteja final de la superfície acabada 
 - Protecció del revestiment col·locat 
Morter autoanivellant: 
 - Preparació i comprovació  de la superfície d'assentament 
 - Col-locació de la imprimació fixadora 
 - Col-locació de la pasta allisadora 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El 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 
 
 ACABAT PINTAT:  
 
Han d’ estar pintades totes les superfícies indicades a la DT. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d’ acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats pel 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S’ha d’aplicar a una temperatura  entre 10 i 30ºC, sense pluja. 
Abans de l’aplicació s’ ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni. 
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El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície a cobrir ha d’ estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin l’adherència. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
S’ha d’ap licar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
 
PAVIMENT  DE RESINES SINTÈTIQUES: 
 
S’han d’eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm. 
Temps d'assecatge  (25ºC capa 1 mm):  3-4 h 
 
 PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT: 
 
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
No s’ha d’aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles d’humitat 
per capil·laritat. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Prèviament s’han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d’anivellament  
barrejat amb sorra fina. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
S’han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i és recomanable deixar 
junts de partició per a superfícies superiors a 20 m2. 
S’ha d’esperar de 4 a 6 h, desprès de l’aplicació de la 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 la 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. 
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EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
EANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EANA7175. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Bastiments de base per a folrar 
  - Bastiments de base per a pintar 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig 
 - Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
 - Fixació definitiva 
 - Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
 Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per 
mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 

- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4 

 Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col· locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
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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. 
 
 
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
EAP1 - FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR, PER A 
PORTES DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP17175. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació del bastiment de base 
 - Replanteig de les peces que conformen el folre 
 - Ajust i col·locació definitiva 
 - Col·locació de massilla als forats dels claus 
 - Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola 
peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment 
de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
Toleràncies: 

- Aplomat:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot el 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. 
 
 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQD2275. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
 - Exteriors 
  - Interiors 
  - D'armari 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Presentació de la porta 
 - Rectificació si cal 
 - Col·locació de la ferramenta 
 - Fixació definitiva 
 - Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 

 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
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 PORTES D'ARMARI: 
 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
 Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
 Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA71C2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automà tic per 
termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Portes de fulles batents 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
 - Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
 - Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 
 - Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

 
 PORTES DE FULLES BATENTS: 
 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi 
l'amplària real de la via d'evacuació. 
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Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar 
tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i 
entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat 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 en caso de incendio DB-SI. 
 
 
EAV - PERSIANES I GELOSIES DE LAMES 
EAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAV7EK77. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de lamel·les enllaçades entre sí horitzontalment, col·locades entre guies i subjectades a un 
corró que permet aixecar-les. 
S'han considerat els tipus de persianes següents: 
 - Persianes enrotllables d'alumini lacat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar 
  - Introducció de les persianes a les guies 
  - Subjecció al corró 
  - Neteja 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana estigui 
desenrotllada. 
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes. 
A la lamel·la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls. 
Penetració de la persiana tancada 
a l'interior de la caixa de la persiana:  >= 10 cm 
Franquícia entre la persiana i les guies:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
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- Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
- Verticalitat de les cadenes:  ± 1 mm 
- Franquícia entre la persiana i les guies:  ± 1 mm 

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne 
el moviment. 
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris següents: 

- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm 
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat 
- Amplaria mínima: 1,5 m 

Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió necessària per a arribar a l'eix de suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS 
 
 
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ11196. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats 
amb puntes, tapades amb massilla. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig 
  - Fixació dels perfils 
  - Segellat dels forats de la porta 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
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Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15B871. 
 
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. 
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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 
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. 
 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FEB8P,ED7FEB9P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró  amb tub de PVC. 
S’han considerat les col·locacions següents: 
 - Penjat del sostre 
 - En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
 - En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
 - En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
 - En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
 - Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
 - Col·locació i unió dels tubs 
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- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.) 

 - Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
 - Execució  de la solera de formigó, en el seu cas 
 - Preparació del llit amb sorra compactada 
 - Col·locació dels tubs 
 - Segellat dels tubs 
 - Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
 - Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 
mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
 
El clavegueró  muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 
tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per 
peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
 Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquí cia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra 
lliure de pedres. 
 El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
 Distància de la  generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. s empre que estiguin a l’abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. 
es requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa:  >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’ assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal·lacions 
enterrades >= 0,4m. en condicions normals. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm  
 
REBLERT AMB SORRA: 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
 La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
 Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit  
de circulació que el previst per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 
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PENJAT DEL SOSTRE: 
 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’ instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
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. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar els tubs en 
sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de col·locar el llit de material 
granular. 
 
REBLERT AMB SORRA: 
 
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 
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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 Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
 
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE42C312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
 - Alumini rígid 
  - Acer inoxidable 
  - Alumini flexible 
  - Planxa d'acer galvanitzat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Col·locació dels suports pel muntatge superficial 
 - Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF.  Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 
o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha 
d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el   seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava 
sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°  respecte a 
la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
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Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les 
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar 
normalitzats. 
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha 
d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el 
tub, per a facilitar la circulació de l'aire. 
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com 
a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si 
l'element és combustible el diàmetre del passamurs  ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai 
entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o 
reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de  complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 

- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 

 Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 

Per a conductes d’alumini rígid, acer inoxidable o planxa d’acer galvanitzada la distància entre 
suports en  els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d’alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m 
i en los trams verticals <= 3m 
Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097  per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondè ncia amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que 
el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és de 1,2 m. 
 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d’extracció 
o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l’acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i 
neteja en la coronació i en l’arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d’estar aïllats 
tèrmicament per tal d’evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d’incendi ha de complir les condicions de 
resistè ncia al foc de l’apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l’aire per a la seva pressió de dimensionat. 
La boca d’expulsió, o extrem exterior del conducte d’ extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o 
element similar. 
Ha d’ estar separada: 

- De qualsevol element d’entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades 
per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mí nims han de ser iguals al diàmetre exterior. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
S’ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de 
tal forma que s’executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar 
una franquícia perimetral de 20 mm que s’ha d’omplir amb aïllant tèrmic. 
S’han cuidar les unions previstes per tal d’assegurar l’estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d’extracció connectades als conductes s’ han de tapar adequadament per a evitar 
l’entrada de runa o d’altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad. 
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de 
resistencia. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució  de la instal·lació: 
      - Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica diferent 
      - Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes 
      - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
- Control de l’aïllament tè rmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l’estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
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- Comprovació de l’equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

     - Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi completat  
el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les 
unitats terminals. 
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el 
tancament d’obres de manyeria i de falsos sostres, s’han  de realitzar proves de resistència 
mecànica i de estanquitat per a establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb el 
projecte. 
     - Per a la realització de proves, las obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i 
quedar perfectament sege llades. 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar l’execució  de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El 
nivell sonor dels difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig intentant englobar les 
diferents zones. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
EE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE4424S3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes flexibles muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
 - Capes d'alumini, fibra i PVC 
  - Alumini, espiral d'acer i alumini encolat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Col·locació dels suports per a muntatge superficial 

- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i 
accessoris 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 
o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes. 
S'han d’instal·lar els conductes muntats superficialment. 
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi 
ampli, i no hi ha mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 
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La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 
mm i passador de corda de piano. 
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), 
perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores. 
Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097  per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondè ncia amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que 
el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és de 1,2 m. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució  de la instal·lació: 
      - Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica diferent 
      - Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes 
      - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
- Control de l’aïllament tè rmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l’estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l’equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

     - Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi completat  
el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les 
unitats terminals. 
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el 
tancament d’obres de manyeria i de falsos sostres, s’han  de realitzar proves de resistència 
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mecànica i de estanquitat per a establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb el 
projecte. 
     - Per a la realització de proves, las obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i 
quedar perfectament sege llades. 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar l’execució  de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El 
nivell sonor dels difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig intentant englobar les 
diferents zones. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE52Q24A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització  de planxa d'acer galvanitzat, fibra 
mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Conductes metàl·lics penjats del sostre 
 - Conductes metàl·lics penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes metàl·lics: 
 - Col·locació dels suports pels conductes 
 - Col·locació dels conductes unint-los amb tires 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El  conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest  motiu, 
es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per 
aquest. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la cà rrega que grava 
sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 
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Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°  respecte a 
la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 
o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. 
Si la pressió de treball del conducte é s menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport 
per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre 
suport s ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s’ha de fer per punts 
de soldadura. 
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva 
situació. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de  complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 

- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà  cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
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UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de 
resistencia. 
 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
 
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de 
sección rectangular. Dimensiones. 
 
 
EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK11D71. 
 
 
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) 
 
 
EEK7 - REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK71AA1. 
 
 
 
EEKN - REIXES D'INTEMPERIE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKN1DB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d’intempèrie d’ alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d’acer 
inoxidable, fixades al bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig de la reixeta  
 - Fixació de la reixeta al bastiment 
 - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sò lidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterí stiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, 
etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3271F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Encastats 
 - Muntats a la finestra 
 - Muntats en conducte 
 - Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
 - Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
 - Fixació de l'extractor al bastiment 
 - Connexió a la xarxa elèctrica 
 - Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
 - Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
 - Connexió a la xarxa elèctrica 
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 - Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
 - Muntat de l’extractor en el tub 
 - Connexió de la xarxa elèctrica 
 - Prova de servei 
Extractors de teulada: 
 - Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent 
 - Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent 
 - Connexió a la xarxa elèctrica  
 - Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui 
l'adient. S'ha  de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l’ extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues 
vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 
 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el 
bastiment que se subministra juntament amb l'extractor. 
 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que 
hi ha en el marc de l'extractor. 
 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
 
En els extractors muntats en tubs, s’han d’instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la 
derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s’han de 
realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 
 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 
 
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 
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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 implantació dels equips a l’obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Verificació  que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció  tenen la mateixa resistència que la exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
      - Control de la situació dels ventiladors 
      - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

 - Comprovació d el funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal 

(m3 /s), soroll (dBA)  
      - Actuació elements de control (si n’hi ha) 
- 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: 
 
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
EEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEMJ21CB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de ventilació amb aillament de polietilè, amb capacitat per a un ventilador axial, penjades del 
sostre i connectades al conducte rectangular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Col·locació dels suports de la caixa 
 - Col·locació de la caixa fent coincidir als seus forats amb els conductes corresponents 
 - Connexió a la xarxa elèctrica 
 - Prova de servei 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la caixa. 
El suport ha d'estar penjat del sostre. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al 
seu manteniment. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 50 mm 
 - Nivell:  ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de 
circulació de l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ 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 
 
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 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Verificació  que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció  tenen la mateixa resistència que la exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
      - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

  - Comprovació d el funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal 

(m3 /s), soroll (dBA)  
      - Actuació elements de control (si n’hi ha) 
- 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. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
EEP - ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
EEP3 - BOQUES D'EXTRACCIÓ I SILENCIADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEP31135. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l’extracció de l’aire a 
l’exterior i per a garantir un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o locals. 
S’han considerat els tipus d’elements següents: 
 - Boca d’extracció 
 - Silenciador acústic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Boca d’ extracció: 
 - Replanteig de la unitat d’obra 
 - Fixació de l’element al conducte d’extracció 
 - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.  
 - Regulació del cabal 
Silenciador acústic: 
 - Replanteig de la unitat d’obra 
 - Instal·lació de l’element a l’interior del conducte d’extracció 
 - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició i muntatge  ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Situació de les boques d’extracció: 
 - Separació del sostre:  < 10 cm 
 - Separació de les cantonades:  > 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de 
seguir la 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 accessoris corresponen a les especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
Un cop instal·lades les boques d’extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitatges estiguin 
tancats excepte en les obertures d’admissió, s’han  d’equilibrar els cabals ajustant les boques 
d’extracció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, 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. 
 
 
EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF1 - TUBS D'ACER NEGRE 
EF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF11B222. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lacions de transport i distribució  de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , 
roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb 
unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions  d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- 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.) 

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. 
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No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. 
La variació  del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió 
d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar  
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de 
con elàstic de compressió. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no 
hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 
o del sostre. 
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra la oxidació i especialment evitar el contacte 
directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al 
tub. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a 30 cm (tubs 
<= 12") ha de ser de grava o sorra amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs de diàmetres superiors,  
el llit de recolzament ha de complir l'especificat en la DT. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
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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. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el 
valor indicat a la DT. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos 
i, finalment, aigua. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
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. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 
la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
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. 
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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 
 
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 
 
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 passa murs  quan els tubs travessin forjats 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. 

 - 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. 
 
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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EF5 - TUBS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF52F5B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
 - Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
 - Connectat a pressió 
  - Soldat per capil·laritat 

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d’aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions 
frigorífiques 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Col·locació superficial 
 - Soterrat 
  - Encastat 
 - Col·locat a l’interior de canals 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 
fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
 - Replanteig del traçat 
 - Muntatge en la seva posició definitiva 
 - Execució de totes les unions necessàries 
 - Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
 
TUBS: 
 
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà  dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer ú nicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes l es unions entre 
tubs i entre aquests i els accessoris, han d’estar fetes amb soldadura d’aquest tipus. 
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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. 
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. 

 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
TUBS ENCASTATS: 
 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, 
que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 
 
El tub, o en el seu defecte l’aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjanç ant els 
accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament 
aprovat per aquest. 
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 
 
TUBS SOTERRATS: 
 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o 
inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 
 
TUBS: 
 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
 
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 
 
En canals tancades, la base ha d’estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del 
tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han 
d’estar col·locats abans de la col·locació del tub. 
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
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 passa murs  quan els tubs travessin forjats 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. 

 - Manteniment de la instal·lació. 
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- 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. 
 
 
EFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB25455,EFB1A455. 
 
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 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40 °C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 

 - Polietilè reticulat (EPR) 
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 i polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 - Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
 - Replanteig de la conducció 
 - Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
 - Execució de totes les unions necessàries 
 - Neteja de la canonada 
 - Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. 
La variació  del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió 
d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub 
o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a 
alta temperatura.  S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no 
hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
 
 Polietilè densitat alta Polietilè densitat baixa i mitjana 

A 0°C <= 50 x Dn <= 40 x Dn 
A 20°C <= 20 x Dn <= 15 x Dn 

 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 
o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d’instal·lar 
dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, 
ramals, trams  llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
 - Tub polietilè densitat alta: 
 - Trams verticals: DN x 20 mm 
 - Trams horitzontals: DN x 15 mm 
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 - Tub polietilè densitat baixa: 
 

DN  (mm) Trams  verticals  (mm) Trams  horitzontals (mm) 
16 310 240 
20 390 300 
25 490 375 
32 630 480 
40 730 570 
50 820 630 
63 910 700 

  
 - Tubs polietilè reticulat: 
 

DN Distància entre suports (m) 
 tram vertical / tram horitzontal 

16-20 1,0     /       0,5 
25-75 1,3     /       0,6 

90-110 1,7     /       0,8 
125-200 1,9     /       0,9 

 
 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
La 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. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió 
adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
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. 
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
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. 
- 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. 
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151512. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi 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 
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EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21RP1G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Muntat com a canalització soterrada 
  - Muntat superficialment 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig del traçat del tub 
 - Estesa, fixació i curvat 
 - Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
 - Comprovació de la unitat d’obra 
 - Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense 
que es  produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
 Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
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 COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
 Distància entre registres:  <= 1500 cm 
 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
 - Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de 
ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a 
la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
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EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22H511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
 - Tubs de PVC corrugats 
 - Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
 - Tubs de material lliure d’halògens 
 - Tubs de polipropilè 
 - Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Tubs col·locats encastats 
 - Tubs col·locats sota paviment 
 - Tubs col·locats sobre sostremort 
 - Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig del traçat del tub 
 - L’estesa, fixació o col·locació del tub 
 - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 
 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 
 SOBRE SOSTREMORT: 
 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
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CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 Fondària de les rases:  >= 40 cm 
 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de 
ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a 
la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques 
de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta 
de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
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UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG311G06,EG31F206. 
 
 
 
EGC1 - GRUPS ELECTROGENS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGC1U410. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Grup electrògen de fins a 1850 kVA, per a  220/380 V de tensió o amb selecció de tensió, amb motor 
diesel, fix, sistema de funcionament manual o automàtic, instal.lat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i posada en marxa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d'estar instal.lat en locals especialment destinats al servei elèctric o han d'estar separats dels llocs 
on tinguin accés persones no especialitzades per mitjà d'envans adequats. 
El grup electrògen ha de quedar instal.lat damunt una bancada de formigó de característiques i 
dimensions d'acord amb el pes i dimensions del grup i les dades que subministrarà el fabricant. 
Ha de quedar instal.lat un sistema antivibratori de motlles o de goma que fixarà sòlidament el grup 
electrogen a la bancada de formigó. 
Ha de quedar instal.lat un sistema de subministre que garanteixi un proveïment de combustible 
sense interrupcions i net. 
Ha de quedar instal.lat un sistema de ventilació que mantingui l'increment de temperatura del local 
on està implantat el grup inferior a 11°C. 
La sortida d'aire del radiador del motor ha d'estar conduida cap a l'exterior mitjançant una 
canalització flexible que unirà d'una forma contínua el radiador amb un forat amb reixa metàl.lica de 
sortida d'aire a l'exterior. 
La canalització d'aire del radiador ha de ser tan curta i directa com sigui possible. 
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La secció de la canalització de sortida d'aire del radiador ha de ser la suficient com per a provocar 
una contrapressió inferior a 1,3 m.c.a. 
La connexió del motor amb el tub d'escapada de gasos ha d'estar feta amb tub flexible. 
La suspensió del tub d'escapada de gasos ha d'estar feta mitjançant aïlladors de vibració. 
Ha de quedar instal.lat un silenciador formant continuïtat amb el tub d'escapada de gasos per 
minimitzar el soroll. 
El silenciador ha d'estar col.locat el més aprop possible del motor per maximitzar els seus efectes. 
El diàmetre del tub d'escapada de gasos ha de ser tal que la caiguda de pressió, considerant tot el 
sistema d'escapada, sigui inferior a 0,63 m.c.a. 
Han de quedar instal.lats junts de dilatació al llarg del tub d'escapada de gasos d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 
El grup electrògen ha de quedar anivellat. 
Dimensions mínimes del local (llarg x alt x ample): 
 

Potència (kVA) Dimensions (cm) 
Fins a 60 500x300x380 

De 60 a 200 570x300x380 
De 200 a 600 600x350x400 
De 600 a 900 650x400x500 

De 900 a 1850 830x400x500 
 
La superfície del forat d'entrada d'aire al local on és implantat el grup electrògen han de ser 
sensiblement iguals, com a mínim, a la del forat de sortida d'aire del radiador. 
Dimensions del forat de sortida d'aire del radiador a l'exterior (ample x alt): 
 

Potència (kVA) Dimensions (cm) 
Fins a 60 65x65   

De 60 a 200 75x85 

De 200 a 600 125x115         
De 600 a 900 130x140 

De 900 a 1850 200x190 
 
Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 50 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura en no produir la descàrrega de la bateria. 
 
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 
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EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61E851. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de 
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a 
terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 

- Aplomat:  ± 2 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. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
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UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ12B61Q. 
 
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 
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. 
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 
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EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Amb suports murals 
 - Sobre un peu 
 - Amb suports murals i mig peu 
 - Encastat a un taulell 
 - Semiencastat a un taulell 
 - Fixat sota taulell 
 - Recolzat sobre taulell o moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Col·locació del lavabo a l'espai previst 
 - Connexió a la xarxa d'evacuació 
 - Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en 
el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema 
indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat 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 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14B11Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical o 
horitzontal, col· locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
 - Connexió a la xarxa d'evacuació 
 - Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en 
el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en 
els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 
coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ1B - CISTERNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1BB012. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de cisterna de porcellana vitrificada o de PVC, col·locada amb 
fixacions murals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Col·locació de la cisterna a l'espai previst 
 - Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La cisterna instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell d'evacuació de la cisterna ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament al parament, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi 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. 
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EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ23113G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Aixeta connectada al tub d'alimentació 

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat 

  - Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
 - Ruixador connectat al braç de la dutxa 
  - Suport per a dutxa de telèfon 
  - Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
  - Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
  - Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
  - Colze d'enllaç 
  - Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
  - Enllaç mural 
  - Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició 
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan 
calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat  a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
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FLUXOR: 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del 
tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat  per la part posterior de la paret i ha de quedar 
connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte 
accionament. 
 
MECANISME PER A CISTERNA: 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del 
tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord 
amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, 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. 
 
 
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ42U025,EJ43U010,EJ46U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Saboneres murals o per encastar al taulell 

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 
fixacions mecà niques. 
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques 

 - Porta rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 
 - Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 - Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
 - Replanteig 
 - Muntatge, fixació i anivellament 
 - Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
 - Accessoris per a banys adaptats: 
 - Replanteig de la posició de l'element 
 - Fixació de l'element al parament 
 - Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
ACCESSORIS MURALS: 
 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ú s pel qual es 
destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
 

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant. 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
 
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-
s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior 
a 0,40 m. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
 
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació. 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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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 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
 
 
EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJA12111 - ESCALFADORS INSTANTANIS A GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJA12111C4JZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Escalfadors instantanis de gas col·locats amb fixacions murals i connectats. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 - Fixació de l'aparell 
 - Connexió a la xarxa d'aigua i gas 
 - Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
 - Connexió del conducte d'evacuació de fums 
 - Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de dià 
metre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular. 
El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un 
tram vertical posterior >= 20 cm. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures 
de tipus tou. 
Abans i després de l'escalfador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu 
plec. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      379 
 

Distància del dispositiu antiretorn al terra:  >= 180 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo 
amb paper  abrasiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decreto 1651/1974 de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que Utilizan 
Combustibles Gaseosos. 
 
 
EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJM11401,EJM15030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un 
ramal. 

 - Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Per a la col·locació de comptadors: 
 - Replanteig de la unitat d’obra 
 - Preparació de les unions 
 - Col·locació del comptador 
 - Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
 - Prova de servei 
 - Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
 - Replanteig de unitat d’obra 
 - Col·locació del punt de lectura centralitzada 
 - Execució de les connexions elèctriques 
 - Comprovació del funcionament 
 - Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
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COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d’il·luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció  si 
el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
E QUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 
 
La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 
El punt de lectura interior ha d’estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d’estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l’edifici. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’han de transmetre esforços entre els cables 
elèctrics i els terminals de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ 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. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
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EJMA - ARMARIS PER A COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJMAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armari metàl·lic amb porta, per a instal·lació de comptador d’aigua, muntat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació de la zona de treball 
 - Replanteig de la unitat d’obra 
 - Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT del fabricant. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig 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 comprovar que les característiques tècniques del armari corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop instal·lat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, 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. 
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EK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
EKK - REIXETES DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EKK15251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes metàl·liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig de la unitat d’obra 
 - Fixació de la reixeta 
 - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 

- Posició horitzontal:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de la obra de les restes d’embalatges i 
material 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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 
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. 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      383 
 

 
 
EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
EL1 - ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A 13 PERSONES, COM A MÀXIM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL16828N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells elevadors amb tracció elèctrica instal·lats de forma permanent. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Col·locació de guies i cables de tracció 
 - Col·locació d'amortidors de fossat 
 - Col·locació de contrapesos 
 - Col·locació de portes d'accés 
 - Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
 - Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
 - Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
 - Col·locació de portes de cabina 
 - Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
 - Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
 - Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
 - Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
 - Prova de servei de l'instal·lació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la 
base. Han de tenir una franquí cia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El 
conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a la estructura de l’edifici han de tindre 
una resistència suficient per suportar les forces i cà rregues a que es sotmeten durant el 
funcionament de l’ascensor. Han d’assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d’equilibrat per a un correcte funcionament. Així  mateix, les deformacions han de limitar-se fins al 
punt de: 
 - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
 - no ha d’afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
 - no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d’altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d’assegurar la correcta 
alineació  entre una guia i l’altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió  per 
material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu 
cas grapes o maniguets per a cables. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapè s si cal i aniran soldats a 
una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l’aparell elevador. L’espai 
que ha de quedar per sota de cabina quan els amo rtidors estiguin completament comprimits ha de 
complir simultàniament les tres condicions següents: 

- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede 
rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
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- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de 
ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d’una distància 
horitzontal de 0,15 m entre: 

       - Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
       - Les parts més baixes de la cabina i les guies 

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius 
tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts mé s baixes de la 
cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l’apartat anterior, almenys 0,30 
m. 

Els amortidors d’acumulació d’energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l’ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d’acumulació d’energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden 
fer-se servir si la velocitat nominal de l’ascensor no excedeix d’1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d’energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de 
l’ascensor. 
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva posició 
normal. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu. 
El grup tractor ha d’estar sòlidament fixat als elements del forat pels punts d’ancoratge disposat s pel 
fabricant, i amb el sistema i elements de fixació previstos per aquest.  
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant 
suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats 
elèctricament entre si. 
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d’ estar localitzat preferentment a la part inferior. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta 
d'accés de l'aparell elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a 
l'usuari. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta per a 
aturar la cabina al nivell del pis corresponent. 
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm 
 Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm 
 Toleràncies: 
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm 
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
      - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
      - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
      - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
      - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 
 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: 
 - Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en 
cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 

 - Limitador de l'excés de velocitat 
 - Amortiguadors d'acumulació d'energia 
 - Amortiguadors de dissipació d'energia 
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L’ascensor ha d’estar dotat d’un dispositiu que previngui l’arrencada normal, inclosa la reanivellació, 
en el cas d’existir sobrecàrrega a la cabina. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instal·lat  un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta 
alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la 
cabina no estigui parada al replà corresponent. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de 
suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup 
tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de 
complir les condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
S'han de seguir les instruccions de la DT  facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen 
la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
ASCENSORS ELÈCTRICS: 
 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y 
condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección 
oficial. 
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EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM1 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 
EM11 - DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM111120,EM112520,EM11C110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Detector de CO 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Fixació del detector (o de la base si és el cas)  a la superfície 
 - Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d’obra) 

- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la 
partida d’obra) 

 - Acoblament del cos a la base, si és el cas 
 - Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie.  
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
 
DETECTORS DE CO NO AUTÒNOMS: 
 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte 
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i 
les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació 
normal i amb alimentació d’emergència): 
      - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
      - Activació de sirenes a la zona/sector 
      - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de 
ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació (si està previst). 
- Verificació dels tests de vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en 
central per desconnexió de línies d’unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
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EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM121C36,EM124236. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la 
partida d’obra) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm 

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte 
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i 
les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació 
normal i amb alimentació d’emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
      - Activació de sirenes a la zona/sector 

  - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació 
de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació (si està previst). 

- Verificació dels tests de vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en 
central per desconnexió de línies d’unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
EM13 - SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM131211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a 
l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la 
partida d’obra) 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte 
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i 
les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació 
normal i amb alimentació d’emergència): 
      - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
      - Activació de sirenes a la zona/sector 
      - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de 
ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació (si està previst). 
- Verificació dels tests de vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en 
central per desconnexió de línies d’unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
EM14 - POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM141102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la 
partida d’obra) 

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

- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte 
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i 
les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació 
normal i amb alimentació d’emergència): 
      - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
      - Activació de sirenes a la zona/sector 
      - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de 
ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació (si està previst). 
- Verificació dels tests de vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en 
central per desconnexió de línies d’unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
EM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
EM23 - BOQUES D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM23134R. 
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EM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31261K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Amb armari muntat superficialment 
  - Amb suport a la paret 
  - Sobre rodes 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
 - Fixació de l'armari al parament. 
  - Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
 Col·locat amb suport a la paret: 
 - Col·locació del suport al parament. 
 - Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
 - Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mò bil de forma estable i segura, de tal manera que 
permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
      - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
      - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
      - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
      - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
      - Senyalització dels extintors 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 
transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de 
combustible i productes inflamables, etc.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
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EMDB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMDBU005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització  de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locats en la seva posició 
definitiva amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig 
  - Fixació de l'element 
  - Neteja 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
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EMP - CONTROL D'ACCESSOS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d’elements per al control d’accessos. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
 - Tarja de memòria per a lectura i escriptura per proximitat, amb dades gravades. 
 - Equips de control central d’accessos, instal·lats i connectats. 
 - Lector de targetes per a control d’accessos. 
 - Interfície entre el controlador i el lector de targetes, instal·lat i connectat. 
 - Programari per a supervisió i gestió del control d’accessos. 
 - Gravador de targetes per a control d’accessos. 

- Instal·lació de convertidor de la xarxa RS485 al port RS232 d’un PC, incloent una font 
d’alimentació de 12 V 

 - Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Equip de control: 
 - Preparació i inspecció de la zona de treball. 
 - Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
 - Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
 - Col.locació  de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l’armari amb carril DIN 
 - Connexió a la xarxa elèctrica 
 - Connexió al circuit de control 
  - Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 
de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 

Tarja de memòria: 
 - Subministrament de la tarja. 
 - Gravació de les dades per al correcte funcionament del sistema de control d’accessos. 
 - Prova de servei. 
 - Retirada de l’obra dels embalatges, etc. 
Lector de targetes: 
 - Connexió a la xarxa del lector 
 - Fixació del lector al forat previst al parament 
Interfície entre el controlador i el lector de targetes: 
 - Preparació i inspecció de la zona de treball. 
 - Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
  Col.locació  de la interfície en el seu emplaçament. 
  - Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 
de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 

Programari: 
 - Instal·lació del programari en el ordinador 
 - Retirada de l’obra dels embalatges, etc. 
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Gravador: 
 - Connexió a la xarxa del gravador 

- Endollat del gravador a la xarxa elèctrica 
Convertidor: 
 - Connexionat del cable a l’ordinador.  
 - Connexionat de la font d’alimentació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 Els equips i materials han de estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i 
manteniment, marcatges, etiquetes i de claracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la 
normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d’aplicació. 
El model i característiques de l’element ha de estar aprovada per la DF abans de la seva instal·lació i 
ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF 
 
EQUIP DE CONTROL I INTERFÍCIE ENTRE CONTROLADOR I LECTOR DE TARJETES: 
 
El material abans de la seva col.locació ha d’ estar aprovat per la DF. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les caracterí stiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte. 
Han de quedar instal· lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits 
indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 
Han de quedar fixats sò lidament al suport pels punts i els elements previstos i d’acord amb les 
instruccions d’instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Han d’ estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit 
d’alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d’acord amb la DT del fabricant o 
de la DT del projecte. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d’estar feta la posada en funcionament de l’aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir 
amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
 
TARJA DE MEMÒRIA O LECTOR DE TARGETES: 
 
Ha de ser compatible amb la resta del sistema. 
 
LECTOR DE TARGETES: 
 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
S'ha de col·locar encastada a la paret. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 

PROGRAMARI: 
 
El programari carregat a l’ ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l’ordinador. 
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GRAVADOR DE TARGETES: 
 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
 
CONVERTIDOR: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 Ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i a l’ordinador en condicions de 
funcionament. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de començar les feines, s’ha de  fer un replanteig previ dels elements o de l’envoltant on 
s’instal·la, que ha de ser aprovat per la DF. 
L’element on s’instal· la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada 
per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint le s instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S’ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s’han d’ inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 
 S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element  corresponen a les especificades a 
la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d’elements que formin part del sistema. 
S’ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei al aparells concorden amb els 
especificats a la DT.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 
Durant el procés de col·locació  no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les 
condicions del element subministrat. 
Les proves i ajustaments , si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i  funcionament previstes en la DT del 
projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s’han de lliurar a la DF. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge 
d’altres elements o d’acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
 
PROGRAMARI: 
 
Abans  de començar la instal·lació l’ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de 
dades i a tots els elements que formen part del sistema. 
La instal·lació s’ha d e fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S’ha de seguir la seqüència 
d’instal·lació proposada pel fabricant. 
 
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 
 
 
EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
EN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN326427. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules d'esfera manuals embridades, 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 l'interior dels tubs 
  - Connexió de la vàlvula a la xarxa 
  - Prova d'estanquitat 
 
 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 perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar  i 
treure tots els cargols de les brides. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
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. 
 
 
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
EN83 - VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN8363E7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) muntades entre brides. 
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 l'interior dels tubs 
  - Connexió de la vàlvula a la xarxa 
  - Prova d'estanquitat 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la tuberia quedin alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula. 
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: 
 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar  i 
treure tots els cargols de les brides. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
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. 
 
 
ENG - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
ENG1 - VÀLVULES DE PAS PER A GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENG1U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de tall per a gas, d’accionament manual, per a instal·lacions en edificis. 
S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 
 - Vàlvules amb obturador esfèric 
 - Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació dels extrems dels tubs 
 - Neteja de rosques i d'interior de tubs 
 - Connexió de la vàlvula a la xarxa 
 - Prova d'estanquitat 
 - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
El seu muntatge ha d’estar fet d’ acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments 
vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores. 
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. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes 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 del 
volant amb la mà. 
No s’han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula. 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 30 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’ element corresponen a les especificades al 
projecte. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 
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 la obtenció d’ una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
Un cop instal·lada la vàlvula, 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 realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan conbustibles gaseosos a presiones máximas 
de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 
 
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL: 
 
* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios. 
 
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I NO SUPERIOR A 100 MM: 
 
UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de 
servicio hasta 0,5 MPa (5 BAR), de diámetro mayor de 50mm y no superior a 100mm. 
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EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
EP41 - CABLES COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP412006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 
 - Connexió al circuit de comunicació 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraç adores 
de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com 
des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar  protegit dins d'un 
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de 
l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla 
cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
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 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
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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 implantació dels equips a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S’ha de verificar: 
      - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de “ soroll” (reactàncies etc.) 

  - Canalització correcta, amb safata (metàl· lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 
mm. Identificació de conductors o circuits 

      - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió . Armaris repartidors etc. 
     - Verificar continuïtat elè ctrica dels conductors, correspondència de aparells, inexistència 
de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat. 

      - Certificar totes les preses de veu i dades segons l’estàndard de la categoria del material. 
      - Verificar el funcionament de centraletes 
      - Verificar el funcionament dels aparells receptors 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de verificar l’execució  al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z73CK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 
 S'han considerat els elements següents: 
  - Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Comprovació de la superfície de recolzament 
 - Col·locació del morter, si és el cas 
 - Col·locació de l’element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sò lidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han 
de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i 
han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 
 - Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per 
al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7F4575,FD7F6575,FD7F7575,FD7F9575,FD7FB575,FD7FC575. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
 - Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
 - Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
 - Baixada dels tubs al fons de la rasa 
 - Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
 - Unió dels tubs 
 - Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre amb l'interposició d'una anella de goma  col·locada prèviament a l'allotjament adequat de 
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 
mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
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Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 
la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en 
sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 
l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB37460. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
 - Soleres de formigó amb armadura lleugera 
 - Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
 - Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de base 
 - Cura del formigó 
 - Col·locació dels llambordins de la solera 
 - Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
 - Comprovació de la superfície d'assentament 
 - Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
 - Cura del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha 
de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
 
SOLERA DE FORMIGÓ:  
 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una mitja 
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la 
conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
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 Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
      - Línia de l'eix: ± 24 mm 
      - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
       (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
 - Gruix (e): 
      - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
      - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a 
la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i 
encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.  
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
 Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
 - Nivell de la solera:  ± 20 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la 
EHE-08 
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SOLERA DE LLAMBORDINS: 
 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a 
sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
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). 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1A529,FDDZ3154,FDDZ51D9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació  dels 
elements complementaris. 
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la 
paret i eventualment, esquerdejat exterior 

 - Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
  S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
 - Bastiment i tapa 
  - Graó d'acer galvanitzat 
  - Graó de ferro colat 
  - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
 - Comprovació de la superfície de recolzament 
 - Col/locació de les peces agafades amb morter 
 - Acabat de les parets, en el seu cas 
 - Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
 - Comprovació de la superfície de recolzament 
 - Col·locació del morter d'anivellament 
 - Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
 - Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
 - Col·locació dels graons amb morter 
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PARET PER A POU:  
 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
 - Aplomat total:  ± 10 mm 

  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 
polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
 Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
 - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

 
 PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 BASTIMENT I TAPA: 
 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà  tenir desplaçaments accidentals. 
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Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

  
GRAÓ: 
 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
 Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
 Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
 Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per 
al material. 
 
PARET PER A POU:  
 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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PARET PER A POU: 
  
m de fondària amidada 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. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2A4F3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 
 - Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
 - Pericó prefabricat amb tapa de formigó  prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “ in situ”: 
 - Preparació del llit amb sorra compactada 
 - Col·locació de la solera de maons calats 
 - Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
 - Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó  de formigó prefabricat: 
 - Comprovació de la superfície d'assentament 
 - Col·locació del formigó de la solera 
 - Col·locació del pericó sobre la solera 
 - Formació de forats per a connexionat dels tubs 
 - Acoblament dels tubs 
 - Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
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 PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
 
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les 
mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm/m 
 - Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per 
al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
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. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
GB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB2A1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a 
barreres de seguretat, col·locats  sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig per al repartiment dels trams 
 - Col·locació i fixació dels trams 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la DT, o les 
aprovades per la DF. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 
protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT. 

- Alçària:  ± 2 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra 
d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
GB2B - SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB2B5531. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a barreres de seguretat flexibles. 
S'han considerat els tipus de suport següents: 
 - Amb amortidors 
  - Sense amortidors 
 S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Clavat 
  - Formigonat 
  - Soldat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
 - Replanteig 
 - Clavat del perfil 
Col·locat formigonat: 
 - Replanteig 
 - Apuntalament provisional 
 - Formigonat del dau 
 - Retirada dels apuntalaments 
Col·locat soldat: 
 - Replanteig 
 - Soldat a la placa base 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades al replanteig per la 
DF. 
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a 
l'alçada sobre el ferm que indica la DT. 
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la DT sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Alçària:  ± 2 cm 
 - Aplomat:  ± 1 cm/m 
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AMB AMORTIDORS: 
 
Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la DT Les fixacions 
s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat.  
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
Grandària mínima del dau de formigó:  30 x 30 x 30 cm 
 
 COL·LOCAT SOLDAT: 
 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 
mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
 
Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència 
de 3 N/mm2. 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 
 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 
per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
la UNE-EN 287-1. 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB11111,GBB11241. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
 - Vials públics 
  - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Replanteig 
  - Fixació del senyal al suport 
  - Comprovació de la visibilitat del senyal 
  - Correcció de la posició si fos necessària 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 
de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 
 
 VIALS PÚBLICS: 
 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi 
hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
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 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 
312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la 
DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
GBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBC1U172. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d’ elements per a abalisament (senyalització) de carreteres. 
Es consideren els elements següents: 
 - Fita d’aresta de PVC 

- Fita kilomètrica o semi-kilomètrica reflectant d’ alta intensitat, nivell II, amb pal de suport 
d’acer galvanitzat col·locat clavat o formigonat. 

 - Captallums retrorreflectants col·locats sobre el paviment. 
 - Fita miriamètrica col·locada sobre dau de formigó 
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 - Fita delineador d’illeta. 
 - Fita de vèrtex 
 - Plafons direccionals per l’abalisament de corbes 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Fites d’aresta de PVC: 
 - Replanteig 
 - Col·locació de la fita 
 - Ancoratge de la fita 
Fita kilomètrica o semi-kilomètrica: 
 - Replanteig 
 - Preparació de la superfície a formigonar, en el seu cas 
 - Muntatge i desmuntatge de l’encofrat dels ciments, en el seu cas 
 - Col·locació de les armadures dels ciments, en el seu cas 
 - Formigonat, en el seu cas 
 - Col·locació del suport 
 - Subministrament de les plaques i els elements auxiliars de fixació 
 - Fixació de les plaques als suports 
Captafaros retrorreflectant col·locat sobre el paviment: 
 - Replanteig 
 - Preparació de la superfície del paviment 
 - Subministrament dels elements auxiliars de fixació 
 - Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment 
Fita miriamètrica: 
 - Replanteig 
 - Preparació de la superfície a formigonar 
 - Col·locació dels perns d’ancoratge en la fonamentació 
 - Subministrament dels elements de fixació necessaris 
 - Col·locació del suport 
Plafons direccionals per abalissament de corbes: 
 - Replanteig 
 - Preparació de la superfície del paviment 
 
FITA D’ARESTA DE PVC:  
 
La fita quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera. 
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera. 
Quedarà amb la franja negra inclinada fins a l’eix de la carretera. 
 
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 
 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF. 
Sobresortirà del terreny una alçada suficient per a que estigui a l’alç ada especificada a la DT respecte 
a la rasant del paviment o, en el seu defecte, a la que indiqui la DF. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada serà tal que la senyal o rètol que li correspongui 
estiguin separats en més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L’ancoratge del suport serà suficient per a resistir una empenta de 1,0 kN aplicats en el seu centre de 
gravetat. 
Les perforacions en el suport pel seu ancoratge estaran a la posició correcta.  
La senyal estarà fixada al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes en el 
replanteig previ, aprovat per la DF. 
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Resistirà un esforç de 1,0 kN aplicats en el seu centre de gravetat i una pressió del vent de 2,0 
kN/m2, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi 
hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 
  - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 
  
PLAFONS DIRECCIONALS PER L’ABALISAMENT DE CORBES: 
 
A l’ entrada de la corba, i amb una visibilitat mínima de 100 m, es disposaran cap, un, dos o tres 
plafons direccionals per a advertir de la perillositat de la mateixa. Quan més gran sigui el nombre de 
plafons més gran é s la perillositat de la corba. 
Quan el nombre de plafons direccionals sigui superior a un, aquests es col·locaran adossats, 
superposats uns a sobre dels altres. 
Els plafons han de quedar perpendiculars a la visual del conductor. 
Així mateix i per una major seguretat vial es col·locaran plafons direccionals al llarg de la corba per a 
que el conductor pugui apreciar fàcilment la seva traçada. 
Aquests plafons, sempre senzills encara que el primer sigui doble o triple, han de quedar a una 
distància entre ells del 20% del radi de corba. 
Els plafons direccionals es col·locaran sempre de manera que la visual del conductor apreciï com a 
mínim tres i siguin perpendiculars a ells i a una alçària aproximada d’1 m per  tal que quedin per 
sobre de les barreres de seguretat. 
La separació entre plafons superposats serà de 10 cm. 
 
CAPTALLUMS COL· LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 
 
El contorn dels captallum s retrorreflectants, un cop col·locats, no presentarà cantells afilats que 
constitueixin cap perill per la seguretat de la circulació vial 
La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre se situïn fora de la calçada. 
 
FITA MIRAMÈTRICA: 
 
La fita quedarà en la posició  especificada a la DT p, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locat fora de la plataforma de la carretera. 
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera. 
Quedarà fixat als fonaments amb el sistema d’ancoratge disposat a tal fi pel fabricant. 
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la fita o en els suports 
d’ancoratge amb el propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant. 
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FITA DELINEADOR D’ILLETA: 
 
La fita quedarà a la posició  especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estaran col·locats al seu interior d’una illeta pintada a sobre de la calçada, delimitant-la en tot el seu 
perímetre. 
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera. 
Quedarà fixat al paviment amb el sistema amb el sistema d’ancoratge disposat a tal fi pel fabricant. 
Queda expressament prohibit practicar transformacions al cos de la fita o en els suports d’ancoratge 
amb el propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant. 
 
FITA DE VÈRTEX: 
 
La fita quedarà a la posició  especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locat a l’interior d’una illeta pintada sobre la calçada, per davant de la barrera de 
seguretat. 
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera. 
Quedarà amb els dos triangles indicadors de les direccions en que es bifurca el traçat de la carretera, 
convenientment alineats. 
Per a la seva fixació es procedirà al llastrat del mateix fins la marca de llastrat que hi ha en el seu 
interior 
En cap cas es practicaran forats en el cos de la fita per a fixar-la mecànicament. 
 
SUPORTS FORMIGONATS: 
 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
 
FITA D’ARESTA DE PVC:  
 
Una vegada col· locada la fita verticalment, s’ha d’ancorar introduint una barra transversal pel forat 
situat a 250 mm de l’extrem inferior. 
Es compactarà la terra al voltant de la fita de forma que es garanteixi la verticalitat i immobilitat. 
 
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació seran d’acer galvanitzat. 
 
CAPTAFAROS COL·LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 
 
Abans de col·locar l’element s’ha de comprovar que la superfície del suport esta neta, sense defectes 
ni elements contaminants que puguin influir negativament en la seva fixació. 
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els 
últims amb materials d’anàloga naturalesa als d’aquella. 
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Abans de col·locar l’element, en suports de formigó, cal eliminar tots els materials utilitzats en el 
procés de cura del formigó que puguin quedar en la superfície. 
La DT o, en el seu defecte la DF, podrà exigir les operacions de preparació de la superfície d’aplicació, 
de reparació o d’altres, que consideri necessàries,  per tal de garantir la fixació de l’element. 
 
FITES DELINEADORES DE ILLETA I FITES DE VÈRTEX: 
 
Abans de procedir a la col·locació de la fita es realitzarà  una inspecció de la superfície del paviment a 
fi de comprovar el seu estat i possibles defectes existents. 
Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície a fi d’eliminar la brutícia o d’altres 
elements contaminants que poguessin influir negativament a la fixació dels mateixos. 
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els 
últims amb materials d’anàloga naturalesa als d’aquella. 
 
SUPORTS CLAVATS: 
 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
 
SUPORTS FORMIGONATS: 
 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitats realment col·locades a l’obra segons l es especificacions de la DT, i aprovades per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
Orden de 6 de junio de 1973. Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical. 
 
FITA D’ARESTA DE PVC:  
 
UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de Poli(Cloruro de vinilo) 
(PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo. 
 
FITA DE VÈRTEX DE MATERIAL POLIMÈRIC: 
 
UNE 135360:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. 
Características, medidas y métodos de ensayo. 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      424 
 

PLAFONS DIRECCIONALS PER L’ABALISAMENT DE CORBES: 
 
UNE 135365:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionables de chapa de acero 
galvanizada. características y métodos de ensayo. 
 
 
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
GFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GFAB1116,GFAB6116. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució 
de fluids a pressió i col·locació d’accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment 
o al fons de la rasa. 
S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 
 - Peces en forma de T per a derivacions 
  - Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
  - Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades 
  - Maniguets de connexió per a unions 
 S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, 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: 
 - Unió encolada 
  - Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
 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. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del 
material del tub, emmotllats per injecció  i normalitzats.  
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Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons 
correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no 
hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 
o del sostre. 
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. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
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: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 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. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat 
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 
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Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 
brosses i els gasos destil·lats produï ts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat 
atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
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. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
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. 
 
ACCESSORIS: 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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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 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 d’evacuació 
      - Diàmetres 
      - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 
      - Distància a altres elements i conduccions. 
      - Resistència al foc del material. 
      - Sectorització 
      - Elements, sifons i pericons. 
      - Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d’aigües 
pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l’edificació. 
- 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. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K8 - REVESTIMENTS 
K89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K89BADJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
 - Superfícies de fusta 
 - Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
 - Superfícies de ciment, formigó o guix 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Estructures 
 - Paraments 
 - Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
 - Elements de protecció (baranes o reixes) 
 - 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 
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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): 
 
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. 
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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 amidada segons les especificacions de la DT. 
 
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 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB1 - BARANES 
KB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB121AEM. 
 
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 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUPERFICIAL DE DOS  

PLANTAS EN LA CALLE MONTSENY (LA LLAGOSTA)        VICTOR MARÍTNEZ GONZÁLEZ  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                      432 
 

BARANA METÀL.LICA: 
 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 
d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació 
i, alhora, han 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-SU. 
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

MEDICIONES Pág.: 1

PARKINGOBRA 00
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

MEDICIÓN  DIRECTA 5.000,000

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U010

MEDICIÓN  DIRECTA 2.000,000

PARKINGOBRA 00
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
CIMENTACIONESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zapatas de pilares 374,200 374,200

C#*D#*E#*F#2 Zapatas de muros 90,670 90,670

C#*D#*E#*F#3 Riostras 45,760 45,760

TOTAL MEDICIÓN 510,630

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010

MEDICIÓN  DIRECTA 219,600

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zapatas de pilares 16.136,910 16.136,910

C#*D#*E#*F#2 Zapatas de muros 4.299,600 4.299,600

C#*D#*E#*F#3 Riostras 7.638,040 7.638,040

TOTAL MEDICIÓN 28.074,550

PARKINGOBRA 00
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
SOLERATITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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MEDICIONES Pág.: 2

m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix 15 cm

1 E93617B5

MEDICIÓN  DIRECTA 4.200,000

PARKINGOBRA 00
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
PILARESTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 100,120 100,120

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 81,400 81,400

TOTAL MEDICIÓN 181,520

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 10.742,000 10.742,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 5.169,000 5.169,000

TOTAL MEDICIÓN 15.911,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, de 8 m
d'alçària, com a màxim

3 E4D1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 1.208,700

PARKINGOBRA 00
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
MUROSTITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 293,110 293,110

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 272,410 272,410

TOTAL MEDICIÓN 565,520

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist2 G4D0U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 1.954,070 1.954,070

Euro
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MEDICIONES Pág.: 3

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 1.816,040 1.816,040

TOTAL MEDICIÓN 3.770,110

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 14.238,000 14.238,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 14.765,000 14.765,000

TOTAL MEDICIÓN 29.003,000

PARKINGOBRA 00
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
JÁCENASTITOL 3 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 250,120 250,120

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 123,410 123,410

TOTAL MEDICIÓN 373,530

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist2 G4D0U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 775,840 775,840

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 482,690 482,690

TOTAL MEDICIÓN 1.258,530

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 24.326,000 24.326,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 10.764,000 10.764,000

TOTAL MEDICIÓN 35.090,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 3 m
d'alçària, com a màxim

4 E4D3U100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 448,830 448,830

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 285,390 285,390

TOTAL MEDICIÓN 734,220

Euro
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MEDICIONES Pág.: 4

PARKINGOBRA 00
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
FORJADOSTITOL 3 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 67.1 a 124.5 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0.071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

1 14LV754G

MEDICIÓN  DIRECTA 3.335,290

m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 55.9 a 101.4 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima de 8 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0.064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

2 14LV554E

MEDICIÓN  DIRECTA 3.234,000

PARKINGOBRA 00
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
RAMPASTITOL 3 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1
m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
35 kg/m2

1 145CD2CE

MEDICIÓN  DIRECTA 680,370

PARKINGOBRA 00
ALBAÑILERÍACAPÍTOL 03
DIVISIONES INTERIORESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x100
mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12.5
mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares

1 16122A31

MEDICIÓN  DIRECTA 517,500

PARKINGOBRA 00
SANEAMIENTO Y DRENAJECAPÍTOL 04
RED DE AGUAS PLUVIALESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment

1 FD5Z73CK

Euro
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MEDICIONES Pág.: 5

MEDICIÓN  DIRECTA 13,000

m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

2 FD7F4575

MEDICIÓN  DIRECTA 16,920

m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

3 FD7F6575

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

4 FD7F7575

MEDICIÓN  DIRECTA 80,360

m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

5 FD7F9575

MEDICIÓN  DIRECTA 95,270

m Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

6 FD7FB575

MEDICIÓN  DIRECTA 59,060

m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

7 FD7FC575

MEDICIÓN  DIRECTA 8,300

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

8 ED7FEB8P

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm,
penjat al sostre

9 ED7FEB9P

MEDICIÓN  DIRECTA 280,000

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

10 ED15B871

MEDICIÓN  DIRECTA 96,000

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra11 FDK2A4F3

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

12 2DB1C025

Euro
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MEDICIONES Pág.: 6

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la
rasa

13 GFAB1116

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

PARKINGOBRA 00
SANEAMIENTO Y DRENAJECAPÍTOL 04
RED DE AGUAS FECALESTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra1 FDK2A4F3

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

2 2DB1C025

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

3 FD7F4575

MEDICIÓN  DIRECTA 86,470

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

4 ED15B871

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la
rasa

5 GFAB6116

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
FONTANERÍA Y SANITARIOSTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 600x600 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment1 EJ12B61Q

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb suports murals2 EJ13B113

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

Euro
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MEDICIONES Pág.: 7

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

3 EJ14B11Q

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals4 EJ1BB012

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida d', amb dues entrades de maniguets

5 EJ23113G

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat
amb fixacions mecàniques

6 EJ42U025

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat
amb fixacions mecàniques

7 EJ43U010

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

8 EJ46U010

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Escalfador instantani per a gas natural ref. 01WB12NL de la sèrie OPALIA de SAUNIER DICOSA , de 10 kW de potència,
6 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat

9 EJA12111C4JZ

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un
ramal

10 EJM11401

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat
en mur

11 EJMAU010

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra12 FDK2A4F3

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

13 EFB25455

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000

Euro
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MEDICIONES Pág.: 8

u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

14 EN326427

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

15 EN8363E7

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
GASTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tub de coure R250 (semidur) de 76,1 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

1 EF52F5B1

MEDICIÓN  DIRECTA 116,130

u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

2 ENG1U040

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra3 FDK2A4F3

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
ELECTRICIDADTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

1 EG21RP1G

MEDICIÓN  DIRECTA 937,170

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x240 mm2, col·locat en tub2 EG311G06

MEDICIÓN  DIRECTA 937,170

u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal.lat

3 EGC1U410

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

MEDICIONES Pág.: 9

u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58 W, de
forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i
muntada superficialment al sostre

4 EHB1ZTC7

MEDICIÓN  DIRECTA 134,000

u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb làmpada
TC-D de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

5 EH2DZS00

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de
8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 300 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N7S de
Daisalux o equivalent

6 EH61E851

MEDICIÓN  DIRECTA 75,000

u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i
230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP
20, equip AF i col.locada encastada

7 EH2D5A42

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

8 EG62D1AK

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció
de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç,
instal.lat superficial

9 EHT1Z011

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de connexio
(escomesa) elèctrica.

10 WPAAUX004

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a la xarxa de terra.11 WPAAUX005

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a les proteccions, el
quadre de comptatge i el quadre general de distribució.

12 WPAAUX006

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
ASCENSORTITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

MEDICIONES Pág.: 10

u Ascensor elèctric d'adherència per a 6 persones (450 kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats de 8 parades (21
m), maniobra col·lectiva de baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200
cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat
d'acabats mitjana

1 EL16828N

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
TELECOMUNICACIONESTITOL 3 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra1 FDK2A4F3

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tub2 EP412006

MEDICIÓN  DIRECTA 22,770

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
SISTEMA DE VENTILACIÓNTITOL 3 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

1 EE4424S3

MEDICIÓN  DIRECTA 25,470

m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer inoxidable, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment

2 EE42C312

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat
adossat amb suports

3 EE52Q24A

MEDICIÓN  DIRECTA 1.560,030

u Reixeta de ventilació estampada alumini  de 20x50 cm, fixada mecànicament4 EKK15251

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

5 EEK11D71

MEDICIÓN  DIRECTA 99,000

Euro



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

MEDICIONES Pág.: 11

u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat,
fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

6 EEP31135

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de 90 cm
de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre

7 EEMJ21CB

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i fixat al
conducte de distribució

8 EEM12D29

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSTITOL 3 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret

1 EM121C36

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

2 EM141102

MEDICIÓN  DIRECTA 17,000

u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret

3 EM124236

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment4 EM11C110

MEDICIÓN  DIRECTA 32,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm2,
col·locat en tub

5 EG31F206

MEDICIÓN  DIRECTA 361,000

m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6 EG22H511

MEDICIÓN  DIRECTA 77,020

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment7 EG151512

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

MEDICIONES Pág.: 12

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8 EF11B222

MEDICIÓN  DIRECTA 348,570

u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a
la paret

9 EM23134R

MEDICIÓN  DIRECTA 17,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 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 al fons de la
rasa

10 EFB1A455

MEDICIÓN  DIRECTA 60,650

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

11 EJM15030

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

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

12 EM31261K

MEDICIÓN  DIRECTA 17,000

u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

13 EM131211

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PARKINGOBRA 00
INSTALACIONESCAPÍTOL 05
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOSTITOL 3 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema de control d'accessos corresponent al grup
d'entrada. El grup d'entrada està format per expendedor de ticket, barrera, banderola, rètol lluminós, i kit de braç articulat
de 3 metres.

1 WPAAUX001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema de control d'accessos corresponent al grup de
sortida. El grup de sortida està format per lector de sortida, barrera, rètol lluminós, i kit de braç articulat de 3 metres.

2 WPAAUX002

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema de control d'accessos corresponent al grup de
cobrament. El grup de cobrament està format per caixer automàtic, caixer manual i kit de tractament de targeta de crèdit

3 WPAAUX003

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Euro
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MEDICIONES Pág.: 13

PARKINGOBRA 00
REVESTIMIENTOCAPÍTOL 06
ALICATADO DE BAÑOSTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 E8242335

MEDICIÓN  DIRECTA 274,800

PARKINGOBRA 00
REVESTIMIENTOCAPÍTOL 06
ENYESADO DE PAREDES Y TECHOS DIVISIONES INTERIORESTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat raspat1 E8121214

MEDICIÓN  DIRECTA 1.339,650

PARKINGOBRA 00
CARPINTERÍACAPÍTOL 07
PUERTAS DE MADERA EN LAVABOS Y VESTUARIOTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada
de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.
m2 de llum de bastiment

1 1A221331

MEDICIÓN  DIRECTA 11,200

PARKINGOBRA 00
CARPINTERÍACAPÍTOL 07
PUERTAS CORTAFUEGOSTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x205 cm, preu alt, col·locada1 EASA72H2

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PARKINGOBRA 00
CARPINTERÍACAPÍTOL 07
PUERTAS DE ACCESO PEATONAL AL EDIFICIOTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

MEDICIONES Pág.: 14

u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1 EAM2U020

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PARKINGOBRA 00
CARPINTERÍACAPÍTOL 07
PERSIANAS DE ACCESO DE VEHÍCULOSTITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m21 EAV7EK77

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PARKINGOBRA 00
CERRAJERÍACAPÍTOL 08
BARANDILLA EN ESCALERA DE ACCESOTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva

1 4B121AEE

MEDICIÓN  DIRECTA 6,900

PARKINGOBRA 00
CERRAJERÍACAPÍTOL 08
VALLA DE PROTECCIÓN EN RAMPATITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport

1 GB2A1001

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat clavat

2 GB2B5531

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PARKINGOBRA 00
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOCAPÍTOL 09
SEÑALIZACIÓNTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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MEDICIONES Pág.: 15

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

1 EMDBU005

MEDICIÓN  DIRECTA 78,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11111

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB11241

MEDICIÓN  DIRECTA 36,000

PARKINGOBRA 00
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOCAPÍTOL 09
BALIZAMIENTOTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors, de material plàstic resistent a impactes, fixat al
paviment amb passador

1 GBC1U172

MEDICIÓN  DIRECTA 54,000

PARKINGOBRA 00
PINTURACAPÍTOL 10
PAREDES Y TECHOSTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E898J2A0

MEDICIÓN  DIRECTA 1.339,650

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

2 E8989240

MEDICIÓN  DIRECTA 8.306,580

PARKINGOBRA 00
PINTURACAPÍTOL 10
PAVIMENTO DE CALLES Y PLAZASTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa d'acabat1 E9M1011M

MEDICIÓN  DIRECTA 8.740,670

Euro
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MEDICIONES Pág.: 16

PARKINGOBRA 00
URBANIZACIÓNCAPÍTOL 11
PAVIMENTACIÓN DE ACERA EXTERIORTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

1 E9E1131N

MEDICIÓN  DIRECTA 1.200,000

Euro
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Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €152,46m2145CD2CE Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2

P- 1

(CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €61,36m214LV554E Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 55.9 a 101.4 kNm de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 8 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0.064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/
I, abocat amb cubilot

P- 2

(SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €61,18m214LV754G Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67.1 a 124.5 kNm de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0.071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/
I, abocat amb cubilot

P- 3

(SESENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €33,18m216122A31 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format
de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat
amb placa de guix laminat de 12.5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la
superfície amb llana dentada, a dues cares

P- 4

(TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €158,94m21A221331 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de
bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

P- 5

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1.041,61u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit
de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm

P- 6

(MIL CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €120,46m4B121AEE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120
a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva

P- 7

(CIENTO VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €35,34m2E4D1U010 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim

P- 8

(TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €65,02m2E4D3U100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist, a 3 m d'alçària, com a màxim

P- 9

(SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €7,25m2E8121214 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
raspat

P- 10

(SIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €23,73m2E8242335 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 11

(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,49m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 12

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €4,54m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

P- 13

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €18,39m2E93617B5 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm

P- 14

(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €32,64m2E9E1131N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland

P- 15

(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €19,91m2E9M1011M Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa d'acabatP- 16
(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €4.152,17uEAM2U020 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de
120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

P- 17

(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €523,90uEASA72H2 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x205 cm, preu alt,
col·locada

P- 18

(QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €82,21m2EAV7EK77 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5
kg per m2

P- 19

(OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €22,80mED15B871 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 20

(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €32,96mED7FEB8P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, penjat al sostre

P- 21

(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €38,15mED7FEB9P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 160 mm, penjat al sostre

P- 22

(TREINTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €25,66mEE42C312 Conducte helicoïdal circular planxa d'acer inoxidable, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm i muntat superficialment

P- 23

(VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €7,81mEE4424S3 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125
mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

P- 24

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €35,71m2EE52Q24A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

P- 25

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €36,14uEEK11D71 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 26

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €491,14uEEM12D29 Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
mitjana i fixat al conducte de distribució

P- 27

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
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 €343,60uEEMJ21CB Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de 90 cm de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i
penjada del sostre

P- 28

(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €60,70uEEP31135 Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat
amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

P- 29

(SESENTA EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €57,04mEF11B222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 30

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €29,14mEF52F5B1 Tub de coure R250 (semidur) de 76,1 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 31

(VEINTINUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €21,59mEFB1A455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 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 al fons de la rasa

P- 32

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €3,70mEFB25455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 33

(TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €11,53uEG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

P- 34

(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €8,25mEG21RP1G Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

P- 35

(OCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €1,31mEG22H511 Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

P- 36

(UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €23,99mEG311G06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x240 mm2, col·locat en tubP- 37
(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1,58mEG31F206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de
secció 2x1,5 mm2, col·locat en tub

P- 38

(UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €12,08uEG62D1AK Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

P- 39

(DOCE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €15.327,59uEGC1U410 Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25
dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal.lat

P- 40

(QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €97,56uEH2D5A42 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades fluorescents
horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i
un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada

P- 41

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
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 €132,31uEH2DZS00 Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o
equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

P- 42

(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €60,66uEH61E851 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 300
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N7S de Daisalux o equivalent

P- 43

(SESENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €75,90uEHB1ZTC7 Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia electrònica amb 2
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor
de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre

P- 44

(SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €60,73uEHT1Z011 Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un
angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del
nivell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

P- 45

(SESENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €58,49uEJ12B61Q Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 600x600 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment

P- 46

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €22,52uEJ13B113 Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb
suports murals

P- 47

(VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €146,13uEJ14B11Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 48

(CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €26,09uEJ1BB012 Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions muralsP- 49
(VEINTISEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €60,41uEJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb sortida d', amb dues entrades de maniguets

P- 50

(SESENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €19,13uEJ42U025 Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat
1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

P- 51

(DIECINUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €38,00uEJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 52

(TREINTA Y OCHO EUROS)

 €73,09uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 53

(SETENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €196,95uEJA12111C4JZ Escalfador instantani per a gas natural ref. 01WB12NL de la sèrie OPALIA de SAUNIER DICOSA , de
10 kW de potència, 6 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu superior, col·locat amb fixacions
murals i connectat

P- 54

(CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €618,06uEJM11401 Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a
una bateria o a un ramal

P- 55

(SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €332,49uEJM15030 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal
nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

P- 56

(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €154,03uEJMAU010 Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm,
instal·lat encastat en mur

P- 57

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €15,80uEKK15251 Reixeta de ventilació estampada alumini  de 20x50 cm, fixada mecànicamentP- 58
(QUINCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €28.949,46uEL16828N Ascensor elèctric d'adherència per a 6 persones (450 kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats
de 8 parades (21 m), maniobra col·lectiva de baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

P- 59

(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS)

 €65,07uEM11C110 Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialmentP- 60
(SESENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €494,84uEM121C36 Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona,
de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 61

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €512,23uEM124236 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 62

(QUINIENTOS DOCE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €36,00uEM131211 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

P- 63

(TREINTA Y SEIS EUROS)

 €18,32uEM141102 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

P- 64

(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €323,45uEM23134R Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari,
muntada superficialment a la paret

P- 65

(TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €85,61uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 66

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €10,08uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 67

(DIEZ EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €86,22uEN326427 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

P- 68

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €33,24uEN8363E7 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar
de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment

P- 69

(TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €18,77uENG1U040 Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

P- 70

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €1,17mEP412006 Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tubP- 71
(UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
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 €21,56uFD5Z73CK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

P- 72

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €9,18mFD7F4575 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 73

(NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €10,09mFD7F6575 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 74

(DIEZ EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €12,00mFD7F7575 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 75

(DOCE EUROS)

 €15,49mFD7F9575 Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 76

(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €22,85mFD7FB575 Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 77

(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €25,92mFD7FC575 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 78

(VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €81,93uFDK2A4F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

P- 79

(OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 80

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 81

(CERO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €103,64m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 82
(CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 83
(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 84
(TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €34,74m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 85
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €22,66mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 86

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €37,73uGB2B5531 Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària, amb
dos amortidors, col·locat clavat

P- 87

(TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €69,52uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 88

(SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €37,90uGBB11241 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 89

(TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €55,45uGBC1U172 Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors, de material plàstic resistent a
impactes, fixat al paviment amb passador

P- 90

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €24,67uGFAB1116 Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i
col·locat al fons de la rasa

P- 91

(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €23,89uGFAB6116 Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i
col·locat al fons de la rasa

P- 92

(VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €11.264,00uWPAAUX001 Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema de control d'accessos
corresponent al grup d'entrada. El grup d'entrada està format per expendedor de ticket, barrera,
banderola, rètol lluminós, i kit de braç articulat de 3 metres.

P- 93

(ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS)

 €7.916,00uWPAAUX002 Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema de control d'accessos
corresponent al grup de sortida. El grup de sortida està format per lector de sortida, barrera, rètol
lluminós, i kit de braç articulat de 3 metres.

P- 94

(SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS)

 €20.344,00uWPAAUX003 Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema de control d'accessos
corresponent al grup de cobrament. El grup de cobrament està format per caixer automàtic, caixer
manual i kit de tractament de targeta de crèdit

P- 95

(VEINTE  MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS)

 €1.750,00uWPAAUX004 Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) elèctrica.

P- 96

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €2.000,00uWPAAUX005 Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a la
xarxa de terra.

P- 97

(DOS MIL EUROS)

 €9.000,00uWPAAUX006 Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a les
proteccions, el quadre de comptatge i el quadre general de distribució.

P- 98

(NUEVE MIL EUROS)
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m2145CD2CE Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 35 kg/m2

P- 1  €152,46

Otros conceptos 152,46 €

m214LV554E Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de
20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de
55.9 a 101.4 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 8 m, acer B500T
en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia
de 0.064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

P- 2  €61,36

Otros conceptos 61,36 €

m214LV754G Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de
25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de
67.1 a 124.5 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T
en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia
de 0.071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

P- 3  €61,18

Otros conceptos 61,18 €

m216122A31 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de
peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa
de guix laminat de 12.5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix
extés a tota la superfície amb llana dentada, a dues cares

P- 4  €33,18

Otros conceptos 33,18 €

m21A221331 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta
de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb
bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

P- 5  €158,94

Otros conceptos 158,94 €

u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

P- 6  €1.041,61

Otros conceptos 1.041,61 €

m4B121AEE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva

P- 7  €120,46

Otros conceptos 120,46 €

m2E4D1U010 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim

P- 8  €35,34

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,19600
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,45150
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,60957
B0D6U005 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos  €0,10920
B0D6U010 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos  €0,08982
B0D72120 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5

usos
 €2,71700

B0DZA000 Desencofrant  €0,11350
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Otros conceptos 31,05 €

m2E4D3U100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de
directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 3 m d'alçària, com a màxim

P- 9  €65,02

B0A31000 Clau acer  €0,17250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,51600
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,25680
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,43000
B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10

mm de gruix, per a 1 ús
 €8,58000

B0DZA000 Desencofrant  €0,18160
B0DZU010 Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics  €0,43000

Otros conceptos 53,45 €

m2E8121214 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat raspat

P- 10  €7,25

Otros conceptos 7,25 €

m2E8242335 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 11  €23,73

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma
UNE-EN 13888, de color

 €0,15300

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €1,51987
B0FH2173 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma

rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)
 €11,20900

Otros conceptos 10,85 €

m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 12  €4,49

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,68932
Otros conceptos 2,80 €

m2E898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 13  €4,54

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,34456
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Otros conceptos 2,55 €

m2E93617B5 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm

P- 14  €18,39

B065910K Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per
a classe d'exposició I

 €11,34185

Otros conceptos 7,05 €

m2E9E1131N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

P- 15  €32,64

B0111000 Aigua  €0,00111
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,89531
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
 €0,32783

B9E11300 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà  €5,25300
Otros conceptos 26,16 €

m2E9M1011M Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa d'acabatP- 16  €19,91
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B9M121A1 Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a
paviment continu, amb pigments

 €5,99760

B9M131A1 Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per
a paviment continu, amb pigments

 €3,25920

Otros conceptos 10,65 €

uEAM2U020 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2
vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre
de comandament de 4 posicions

P- 17  €4.152,17

BAM2U020 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2
vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini,
2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

 €3.789,57000

Otros conceptos 362,60 €

uEASA72H2 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum
de 140x205 cm, preu alt, col·locada

P- 18  €523,90

BASA72H2 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum
de 140x205 cm, preu alt

 €514,31000

Otros conceptos 9,59 €

m2EAV7EK77 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a
60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2

P- 19  €82,21

BAV7EK77 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de
55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2

 €76,44000

Otros conceptos 5,77 €

mED15B871 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 20  €22,80

BD13187B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €5,83800

BD1Z2300 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm  €1,51420
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2,52120
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0,11000

Otros conceptos 12,82 €

mED7FEB8P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

P- 21  €32,96

BD132A9B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €4,09200

BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2,29680
BDW3BA00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2,75880
BDY3BA00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0,20000

Otros conceptos 23,61 €

mED7FEB9P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

P- 22  €38,15

BD13299B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €6,43200

BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2,29680
BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  €5,55060
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm  €0,25000

Otros conceptos 23,62 €

mEE42C312 Conducte helicoïdal circular planxa d'acer inoxidable, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

P- 23  €25,66
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BE42C310 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm

 €11,86260

BEW43000 Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre  €4,83000
Otros conceptos 8,97 €

mEE4424S3 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

P- 24  €7,81

BE4424S0 Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini
reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits

 €3,32000

Otros conceptos 4,49 €

m2EE52Q24A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

P- 25  €35,71

BE52Q240 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1 mm
de gruix, amb unió marc cargolat i clips

 €12,43000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt  €0,85200
Otros conceptos 22,43 €

uEEK11D71 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

P- 26  €36,14

BEK11D71 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12.5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

 €22,68000

Otros conceptos 13,46 €

uEEM12D29 Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió mitjana i fixat al conducte de distribució

P- 27  €491,14

BEM12D20 Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió mitjana

 €446,73000

BEWMB000 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt  €12,70000
Otros conceptos 31,71 €

uEEMJ21CB Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de
polietilè expandit, per a un ventilador axial de 90 cm de diàmetre,
connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del
sostre

P- 28  €343,60

BEMJ21C0 Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de
polietilè expandit, per a un ventilador axial de diàmetre 90 cm

 €203,26000

BEW51000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior  €27,10000
Otros conceptos 113,24 €

uEEP31135 Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols
a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

P- 29  €60,70

BEP31130 Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en
paret o sostre

 €47,24000

Otros conceptos 13,46 €

mEF11B222 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 30  €57,04

B0A71M00 Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior  €0,54250
BF11B200 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN

EN ISO 2440 ST-35
 €19,51260

BFW11B20 Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a
soldar

 €3,78000

BFY11B20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 3´´, soldat

 €1,79000
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Otros conceptos 31,41 €

mEF52F5B1 Tub de coure R250 (semidur) de 76,1 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 31  €29,14

B0A72L00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior  €0,42624
BF52F500 Tub de coure R250 (semidur) de 76.1 mm de diàmetre nominal i de gruix

1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €17,39100

BFW52FB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 76.1 mm de diàmetre exterior,
per a soldar per capil·laritat

 €0,90300

BFY52FB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur,
de 76.1 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

 €0,55000

Otros conceptos 9,87 €

mEFB1A455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 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 al fons de la rasa

P- 32  €21,59

BFB1A400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2

 €2,50920

BFWB1A05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €7,29300

BFYB1A05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,12000

Otros conceptos 11,67 €

mEFB25455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 33  €3,70

BFB25400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN
12201-2

 €0,35700

BFWB2505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,60900

BFYB2505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de
densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a
pressió

 €0,04000

Otros conceptos 2,69 €

uEG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

P- 34  €11,53

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a muntar superficialment

 €0,89000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,29000
Otros conceptos 10,35 €

mEG21RP1G Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

P- 35  €8,25

BG21RP10 Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix

 €5,81400

Otros conceptos 2,44 €

mEG22H511 Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

P- 36  €1,31
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BG22H510 Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,51000

Otros conceptos 0,80 €

mEG311G06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x240 mm2, col·locat en tub

P- 37  €23,99

BG311G00 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x240 mm2

 €17,25840

Otros conceptos 6,73 €

mEG31F206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm2, col·locat en tub

P- 38  €1,58

BG31F200 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, bipolar de secció 2x1.5 mm2

 €0,90780

Otros conceptos 0,67 €

uEG62D1AK Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

P- 39  €12,08

BG62D1AK Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt,

 €4,49000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,29000
Otros conceptos 7,30 €

uEGC1U410 Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic,
trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per
aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre
elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i
instal.lat

P- 40  €15.327,59

BGC1U410 Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic,
trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per
aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb
quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre
silentblocs

 €15.195,02000

Otros conceptos 132,57 €

uEH2D5A42 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2
làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm
de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i
col.locada encastada

P- 41  €97,56

BH2D5A42 Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades
G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V
de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de
diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20 i equip AF

 €75,40000

BHU82223 Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V
de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K
i un grau de rendiment de color Ra=82

 €8,90000

Otros conceptos 13,26 €

uEH2DZS00 Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE
RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i
230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

P- 42  €132,31

BH2DZS00 Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE
RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i
230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

 €114,52000

BHU82333 Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència
màxima, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

 €4,53000
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Otros conceptos 13,26 €

uEH61E851 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 300 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60 m2, amb
un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N7S de
Daisalux o equivalent

P- 43  €60,66

BH61E851 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 300 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60 m2, amb
un grau de protecció IP 423, per a col.locar superficialment, tipus Hydra
N7S de Daisalux o equivalent

 €53,55000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,48000
Otros conceptos 6,63 €

uEHB1ZTC7 Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia
electrònica amb 2 fluorescents de 58 W, de forma rectangular, de material
de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris
clar, IP-67 i muntada superficialment al sostre

P- 44  €75,90

BHB1ZTC7 Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb
reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58 W, de forma rectangular,
de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de
policarbonat, color gris clar, IP-67

 €54,90000

BHU81154 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de
58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=85

 €7,92000

BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents  €2,92000
Otros conceptos 10,16 €

uEHT1Z011 Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT
OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts.
d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell
crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

P- 45  €60,73

BHT1Z011 Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT
OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts.
d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell
crepuscular i de l'alcanç 

 €51,89000

Otros conceptos 8,84 €

uEJ12B61Q Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 600x600 mm, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment

P- 46  €58,49

BJ12B61Q Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 600x600 mm, de color
blanc, preu mitjà

 €45,11000

Otros conceptos 13,38 €

uEJ13B113 Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc, preu mitjà, col·locat amb suports murals

P- 47  €22,52

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,36625

BJ13B113 Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc, preu mitjà, mural

 €13,27000

Otros conceptos 8,88 €

uEJ14B11Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 48  €146,13

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,17580

BJ14B11Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i per a col·locar sobre
el paviment

 €116,35000
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Otros conceptos 29,60 €

uEJ1BB012 Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, col·locada amb
fixacions murals

P- 49  €26,09

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,18000
BJ1BB012 Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

murals
 €12,60000

Otros conceptos 13,31 €

uEJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d', amb dues
entrades de maniguets

P- 50  €60,41

BJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades
de maniguets

 €42,82000

Otros conceptos 17,59 €

uEJ42U025 Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x
115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

P- 51  €19,13

BJ42U025 Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x
115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c.

 €13,29000

Otros conceptos 5,84 €

uEJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 52  €38,00

BJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

 €29,82000

Otros conceptos 8,18 €

uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 53  €73,09

BJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
D, de tub d'acer inoxidable

 €67,25000

Otros conceptos 5,84 €

uEJA12111C4JZ Escalfador instantani per a gas natural ref. 01WB12NL de la sèrie OPALIA
de SAUNIER DICOSA , de 10 kW de potència, 6 l/min de cabal i 25 °C de
gradient tèrmic, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat

P- 54  €196,95

B0A61800 Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis  €0,36000
BJA12110C4JZ Escalfador d'aigua a gas natural amb pilot, encesa piezoelèctrica, interior,

pressió normal, potència fitxe, amb cabal de 6 litres/min, ref. 01WB12NL
de la sèrie OPALIA de SAUNIER DICOSA

 €179,00000

Otros conceptos 17,59 €

uEJM11401 Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal

P- 55  €618,06

BJM11401 Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal

 €612,20000

Otros conceptos 5,86 €

uEJM15030 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C,
calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb
2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un
ramal

P- 56  €332,49

BJM15030 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C,
calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar,
amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte
per a muntar en posició horitzontal o vertical

 €326,63000

Otros conceptos 5,86 €
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uEJMAU010 Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

P- 57  €154,03

BJMAU010 Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar

 €131,59000

Otros conceptos 22,44 €

uEKK15251 Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x50 cm, fixada
mecànicament

P- 58  €15,80

BKK15250 Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x50 cm  €6,82000
Otros conceptos 8,98 €

uEL16828N Ascensor elèctric d'adherència per a 6 persones (450 kg) i 1 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats de 8 parades (21 m), maniobra col·lectiva de
baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana

P- 59  €28.949,46

BL113830 Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric
adherència de 450 kg de carrega útil, 8 parades (21 m) i 1 m/s de
velocitat

 €3.138,52000

BL613200 Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de
passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €662,94000

BL813200 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de
passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €1.076,07000

BLA423F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

 €5.788,64000

BLE13320 Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i
sistema d'accionament de 2 velocitats

 €4.253,02000

BLH13528 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra col·lectiva
de baixada i 8 parades

 €4.816,06000

BLL1N332 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina
corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat

 €4.158,82000

BLN12820 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de
passatgers de 8 parades i maniobra col·lectiva de baixada

 €105,10000

BLR12200 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra col·lectiva de baixada

 €152,16000

BLT12290 Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament
de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de baixada i 1 m/s de velocitat

 €679,04000

Otros conceptos 4.119,09 €

uEM11C110 Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300,
muntat superficialment

P- 60  €65,07

BM11C120 Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300  €54,30000
Otros conceptos 10,77 €

uEM121C36 Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i
muntada a la paret

P- 61  €494,84

BM121C30 Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

 €395,51000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,59000
Otros conceptos 98,74 €

uEM124236 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria,
de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a
la paret

P- 62  €512,23

BM124230 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

 €457,78000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,59000
Otros conceptos 53,86 €
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uEM131211 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

P- 63  €36,00

BM131211 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

 €24,70000

BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,53000
Otros conceptos 10,77 €

uEM141102 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment

P- 64  €18,32

BM141102 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

 €7,28000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,27000
Otros conceptos 10,77 €

uEM23134R Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega
de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret

P- 65  €323,45

BM231340 Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega
de 20 m, amb armari

 €210,65000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,59000
Otros conceptos 112,21 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 66  €85,61

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

 €39,54000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,84000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,28000

Otros conceptos 17,95 €

uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 67  €10,08

BMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament

 €3,35000

Otros conceptos 6,73 €

uEN326427 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 25 mm, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

P- 68  €86,22

BN326420 Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt

 €75,45000

Otros conceptos 10,77 €

uEN8363E7 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

P- 69  €33,24

BN8363E0 Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 25 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

 €28,75000

Otros conceptos 4,49 €

uENG1U040 Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella
G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

P- 70  €18,77

BNG1U040 Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella
G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma
UNE 60.708

 €9,79000



Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 11

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 8,98 €

mEP412006 Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tubP- 71  €1,17

BP412000 Conductor coaxial d'atenuació baixa  €0,50000
Otros conceptos 0,67 €

uFD5Z73CK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície d'absorció col·locada
sobre bastiment

P- 72  €21,56

BD5Z73C0 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície d'absorció

 €19,04000

Otros conceptos 2,52 €

mFD7F4575 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 73  €9,18

BD7F4570 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

 €8,47000

Otros conceptos 0,71 €

mFD7F6575 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 74  €10,09

BD7F6570 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

 €9,38000

Otros conceptos 0,71 €

mFD7F7575 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 75  €12,00

BD7F7570 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

 €11,25000

Otros conceptos 0,75 €

mFD7F9575 Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 76  €15,49

BD7F9570 Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

 €14,64000

Otros conceptos 0,85 €

mFD7FB575 Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 77  €22,85

BD7FB570 Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

 €22,00000

Otros conceptos 0,85 €

mFD7FC575 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 78  €25,92

BD7FC570 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

 €24,98000

Otros conceptos 0,94 €
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uFDK2A4F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 79  €81,93

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,48853
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

 €26,27592

B0DF8H0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per
a 150 usos

 €1,51050

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €3,21920

Otros conceptos 50,44 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 80  €2,47

Otros conceptos 2,47 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 81  €0,22

Otros conceptos 0,22 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 82  €103,64

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Otros conceptos 15,37 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat

P- 83  €0,99

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Otros conceptos 0,33 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 84  €30,87

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 26,97 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 85  €34,74

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 28,56 €

mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 86  €22,66

BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO

 €17,38000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €1,36750
Otros conceptos 3,91 €

uGB2B5531 Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, com a
màxim d'1,6 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat clavat

P- 87  €37,73

BBMZ1310 Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat  €16,48000
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BBMZA810 Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a
barreres de seguretat

 €15,98000

Otros conceptos 5,27 €

uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 88  €69,52

BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €54,59000
Otros conceptos 14,93 €

uGBB11241 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 89  €37,90

BBM12502 Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €22,97000

Otros conceptos 14,93 €

uGBC1U172 Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors,
de material plàstic resistent a impactes, fixat al paviment amb passador

P- 90  €55,45

BBC2U171 Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos
colors, de material plàstic

 €51,72000

Otros conceptos 3,73 €

uGFAB1116 Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb
dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

P- 91  €24,67

BFAB1110 Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal
amb dues unions per a encolar

 €11,21000

Otros conceptos 13,46 €

uGFAB6116 Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb
dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

P- 92  €23,89

BFAB6110 Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal
amb dues unions per a encolar

 €10,43000

Otros conceptos 13,46 €

uWPAAUX001 Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema
de control d'accessos corresponent al grup d'entrada. El grup d'entrada
està format per expendedor de ticket, barrera, banderola, rètol lluminós, i kit
de braç articulat de 3 metres.

P- 93  €11.264,00

Otros conceptos 11.264,00 €

uWPAAUX002 Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema
de control d'accessos corresponent al grup de sortida. El grup de sortida
està format per lector de sortida, barrera, rètol lluminós, i kit de braç
articulat de 3 metres.

P- 94  €7.916,00

Otros conceptos 7.916,00 €

uWPAAUX003 Partida d'abonament íntegre de les instalacions que conformen el sistema
de control d'accessos corresponent al grup de cobrament. El grup de
cobrament està format per caixer automàtic, caixer manual i kit de
tractament de targeta de crèdit

P- 95  €20.344,00

Otros conceptos 20.344,00 €

uWPAAUX004 Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) elèctrica.

P- 96  €1.750,00

Sin descomposición 1.750,00 €

uWPAAUX005 Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia, corresponent a la xarxa de terra.

P- 97  €2.000,00

Sin descomposición 2.000,00 €
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uWPAAUX006 Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia, corresponent a les proteccions, el quadre de comptatge i el
quadre general de distribució.

P- 98  €9.000,00

Sin descomposición 9.000,00 €
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PRESUPUESTO Pág.: 1

OBRA PARKING00

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 81)

5.000,0000,22 1.100,00

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 80)

2.000,0002,47 4.940,00

CAPÍTOLTOTAL 00.01 6.040,00

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

TITOL 3 CIMENTACIONES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 82)

510,630103,64 52.921,69

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 84) 219,60030,87 6.779,05

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 83)

28.074,5500,99 27.793,80

TITOL 3TOTAL 00.02.01 87.494,54

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

TITOL 3 SOLERA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix 15 cm (P - 14)

4.200,00018,39 77.238,00

TITOL 3TOTAL 00.02.02 77.238,00

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

TITOL 3 PILARES03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 82)

181,520103,64 18.812,73

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 83)

15.911,0000,99 15.751,89

3 E4D1U010 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, de 8 m
d'alçària, com a màxim (P - 8)

1.208,70035,34 42.715,46

Euro
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TITOL 3TOTAL 00.02.03 77.280,08

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

TITOL 3 MUROS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 82)

565,520103,64 58.610,49

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 85) 3.770,11034,74 130.973,62

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 83)

29.003,0000,99 28.712,97

TITOL 3TOTAL 00.02.04 218.297,08

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

TITOL 3 JÁCENAS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 82)

373,530103,64 38.712,65

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 85) 1.258,53034,74 43.721,33

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 83)

35.090,0000,99 34.739,10

4 E4D3U100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 3 m
d'alçària, com a màxim (P - 9)

734,22065,02 47.738,98

TITOL 3TOTAL 00.02.05 164.912,06

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

TITOL 3 FORJADOS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 14LV754G m2 Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 67.1 a 124.5 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia
de 0.071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot
(P - 3)

3.335,29061,18 204.053,04

Euro
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2 14LV554E m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 55.9 a 101.4 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima de 8 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia
de 0.064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot
(P - 2)

3.234,00061,36 198.438,24

TITOL 3TOTAL 00.02.06 402.491,28

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

TITOL 3 RAMPAS07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 145CD2CE m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1
m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35
kg/m2 (P - 1)

680,370152,46 103.729,21

TITOL 3TOTAL 00.02.07 103.729,21

OBRA PARKING00

CAPÍTOL ALBAÑILERÍA03

TITOL 3 DIVISIONES INTERIORES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix
100 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x100
mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de
peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12.5
mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota
la superfície amb llana dentada, a dues cares (P - 4)

517,50033,18 17.170,65

TITOL 3TOTAL 00.03.01 17.170,65

OBRA PARKING00

CAPÍTOL SANEAMIENTO Y DRENAJE04

TITOL 3 RED DE AGUAS PLUVIALES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FD5Z73CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x200x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 6 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment (P - 72)

13,00021,56 280,28

2 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 73)

16,9209,18 155,33

3 FD7F6575 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 74)

1,00010,09 10,09

Euro
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4 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 75)

80,36012,00 964,32

5 FD7F9575 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 76)

95,27015,49 1.475,73

6 FD7FB575 m Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 77)

59,06022,85 1.349,52

7 FD7FC575 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 78)

8,30025,92 215,14

8 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre (P - 21)

10,00032,96 329,60

9 ED7FEB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm,
penjat al sostre (P - 22)

280,00038,15 10.682,00

10 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 20)

96,00022,80 2.188,80

11 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 79)

2,00081,93 163,86

12 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de
fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de
fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm (P - 6)

8,0001.041,61 8.332,88

13 GFAB1116 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la
rasa (P - 91)

16,00024,67 394,72

TITOL 3TOTAL 00.04.01 26.542,27

OBRA PARKING00

CAPÍTOL SANEAMIENTO Y DRENAJE04

TITOL 3 RED DE AGUAS FECALES02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 79)

2,00081,93 163,86

2 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de
fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de
fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm (P - 6)

4,0001.041,61 4.166,44

Euro
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3 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 73)

86,4709,18 793,79

4 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 20)

12,00022,80 273,60

5 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la
rasa (P - 92)

2,00023,89 47,78

TITOL 3TOTAL 00.04.02 5.445,47

OBRA PARKING00

CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 FONTANERÍA Y SANITARIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EJ12B61Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 600x600
mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment (P -
46)

1,00058,49 58,49

2 EJ13B113 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm,
de color blanc, preu mitjà, col·locat amb suports murals (P -
47)

14,00022,52 315,28

3 EJ14B11Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient
i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 48)

14,000146,13 2.045,82

4 EJ1BB012 u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt,
col·locada amb fixacions murals (P - 49)

14,00026,09 365,26

5 EJ23113G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
amb sortida d', amb dues entrades de maniguets (P - 50)

14,00060,41 845,74

6 EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de
dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 51)

6,00019,13 114,78

7 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans,
de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 52)

14,00038,00 532,00

8 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 53)

1,00073,09 73,09

9 EJA12111C4JZ u Escalfador instantani per a gas natural ref. 01WB12NL de la
sèrie OPALIA de SAUNIER DICOSA , de 10 kW de potència, 6
l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu superior,
col·locat amb fixacions murals i connectat (P - 54)

1,000196,95 196,95

10 EJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un
ramal (P - 55)

1,000618,06 618,06

11 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en
mur (P - 57)

1,000154,03 154,03

12 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 79)

2,00081,93 163,86

Euro
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13 EFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(P - 33)

0,0003,70 0,00

14 EN326427 u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 25
mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 68)

1,00086,22 86,22

15 EN8363E7 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de
25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada superficialment (P - 69)

0,00033,24 0,00

TITOL 3TOTAL 00.05.01 5.569,58

OBRA PARKING00

CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 GAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EF52F5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 76,1 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 31)

116,13029,14 3.384,03

2 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca
gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708 (P - 70)

1,00018,77 18,77

3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 79)

1,00081,93 81,93

TITOL 3TOTAL 00.05.02 3.484,73

OBRA PARKING00

CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 ELECTRICIDAD03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15
J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada (P - 35)

937,1708,25 7.731,65

2 EG311G06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x240 mm2, col·locat en tub (P - 37)

937,17023,99 22.482,71

3 EGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor
Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció
de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb
quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal.lat (P
- 40)

1,00015.327,59 15.327,59

4 EHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent,
amb reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58 W, de
forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb
polièster, difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i
muntada superficialment al sostre (P - 44)

134,00075,90 10.170,60

Euro
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5 EH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE
RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb làmpada
TC-D de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou
caixa per encastar. (P - 42)

5,000132,31 661,55

6 EH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent,
flux aproximat de 300 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N7S de
Daisalux o equivalent (P - 43)

75,00060,66 4.549,50

7 EH2D5A42 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G
24 d2, amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i 230
V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm
de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col.locada encastada (P - 41)

30,00097,56 2.926,80

8 EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment (P - 39)

8,00012,08 96,64

9 EHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod.
FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció
de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10
minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç,
instal.lat superficial (P - 45)

5,00060,73 303,65

10 WPAAUX004 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de la companyia, corresponent al punt de connexio
(escomesa) elèctrica. (P - 96)

1,0001.750,00 1.750,00

11 WPAAUX005 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de la companyia, corresponent a la xarxa de terra. (P -
97)

1,0002.000,00 2.000,00

12 WPAAUX006 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució
material de la companyia, corresponent a les proteccions, el
quadre de comptatge i el quadre general de distribució. (P -
98)

1,0009.000,00 9.000,00

TITOL 3TOTAL 00.05.03 77.000,69

OBRA PARKING00

CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 ASCENSOR04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EL16828N u Ascensor elèctric d'adherència per a 6 persones (450 kg) i 1
m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats de 8 parades (21
m), maniobra col·lectiva de baixada, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i
200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i
qualitat d'acabats mitjana (P - 59)

2,00028.949,46 57.898,92

TITOL 3TOTAL 00.05.04 57.898,92

OBRA PARKING00

Euro
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CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 TELECOMUNICACIONES05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 79)

1,00081,93 81,93

2 EP412006 m Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tub (P - 71) 22,7701,17 26,64

TITOL 3TOTAL 00.05.05 108,57

OBRA PARKING00

CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 SISTEMA DE VENTILACIÓN06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EE4424S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 24)

25,4707,81 198,92

2 EE42C312 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer inoxidable, de 100
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment (P - 23)

6,00025,66 153,96

3 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports (P - 25)

1.560,03035,71 55.708,67

4 EKK15251 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x50 cm, fixada
mecànicament (P - 58)

16,00015,80 252,80

5 EEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al
bastiment (P - 26)

99,00036,14 3.577,86

6 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140
mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat,
fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida (P - 29)

3,00060,70 182,10

7 EEMJ21CB u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament
interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de 90 cm
de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada
adossada i penjada del sostre (P - 28)

1,000343,60 343,60

8 EEM12D29 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i fixat al
conducte de distribució (P - 27)

1,000491,14 491,14

TITOL 3TOTAL 00.05.06 60.909,05

OBRA PARKING00

CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EM121C36 u Central de detecció d'incendis, per a 12 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 61)

1,000494,84 494,84

Euro
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2 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P
- 64)

17,00018,32 311,44

3 EM124236 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 62)

1,000512,23 512,23

4 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE
23300, muntat superficialment (P - 60)

32,00065,07 2.082,24

5 EG31F206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm2,
col·locat en tub (P - 38)

361,0001,58 570,38

6 EG22H511 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320
N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 36)

77,0201,31 100,90

7 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 34)

1,00011,53 11,53

8 EF11B222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 30)

348,57057,04 19.882,43

9 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a
la paret (P - 65)

17,000323,45 5.498,65

10 EFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 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 al fons de la rasa (P -
32)

60,65021,59 1.309,43

11 EJM15030 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P -
56)

1,000332,49 332,49

12 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
(P - 66)

17,00085,61 1.455,37

13 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior (P - 63)

2,00036,00 72,00

TITOL 3TOTAL 00.05.07 32.633,93

OBRA PARKING00

CAPÍTOL INSTALACIONES05

TITOL 3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 WPAAUX001 u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que
conformen el sistema de control d'accessos corresponent al
grup d'entrada. El grup d'entrada està format per expendedor
de ticket, barrera, banderola, rètol lluminós, i kit de braç
articulat de 3 metres. (P - 93)

2,00011.264,00 22.528,00

Euro
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2 WPAAUX002 u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que
conformen el sistema de control d'accessos corresponent al
grup de sortida. El grup de sortida està format per lector de
sortida, barrera, rètol lluminós, i kit de braç articulat de 3
metres. (P - 94)

2,0007.916,00 15.832,00

3 WPAAUX003 u Partida d'abonament íntegre de les instalacions que
conformen el sistema de control d'accessos corresponent al
grup de cobrament. El grup de cobrament està format per
caixer automàtic, caixer manual i kit de tractament de targeta
de crèdit (P - 95)

2,00020.344,00 40.688,00

TITOL 3TOTAL 00.05.08 79.048,00

OBRA PARKING00

CAPÍTOL REVESTIMIENTO06

TITOL 3 ALICATADO DE BAÑOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E8242335 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888) (P - 11)

274,80023,73 6.521,00

TITOL 3TOTAL 00.06.01 6.521,00

OBRA PARKING00

CAPÍTOL REVESTIMIENTO06

TITOL 3 ENYESADO DE PAREDES Y TECHOS DIVISIONES INTERIORES02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E8121214 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat raspat (P - 10)

1.339,6507,25 9.712,46

TITOL 3TOTAL 00.06.02 9.712,46

OBRA PARKING00

CAPÍTOL CARPINTERÍA07

TITOL 3 PUERTAS DE MADERA EN LAVABOS Y VESTUARIO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 1A221331 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles
batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada
de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de
fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2
de llum de bastiment (P - 5)

11,200158,94 1.780,13

TITOL 3TOTAL 00.07.01 1.780,13

OBRA PARKING00

CAPÍTOL CARPINTERÍA07

Euro
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TITOL 3 PUERTAS CORTAFUEGOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EASA72H2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per
a una llum de 140x205 cm, preu alt, col·locada (P - 18)

6,000523,90 3.143,40

TITOL 3TOTAL 00.07.02 3.143,40

OBRA PARKING00

CAPÍTOL CARPINTERÍA07

TITOL 3 PUERTAS DE ACCESO PEATONAL AL EDIFICIO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions (P - 17)

2,0004.152,17 8.304,34

TITOL 3TOTAL 00.07.03 8.304,34

OBRA PARKING00

CAPÍTOL CARPINTERÍA07

TITOL 3 PERSIANAS DE ACCESO DE VEHÍCULOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm
de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 (P - 19)

40,00082,21 3.288,40

TITOL 3TOTAL 00.07.04 3.288,40

OBRA PARKING00

CAPÍTOL CERRAJERÍA08

TITOL 3 BARANDILLA EN ESCALERA DE ACCESO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 4B121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva (P - 7)

6,900120,46 831,17

TITOL 3TOTAL 00.08.01 831,17

OBRA PARKING00

CAPÍTOL CERRAJERÍA08

TITOL 3 VALLA DE PROTECCIÓN EN RAMPA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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PRESUPUESTO Pág.: 12

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 86)

100,00022,66 2.266,00

2 GB2B5531 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles,
com a màxim d'1,6 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat clavat (P - 87)

25,00037,73 943,25

TITOL 3TOTAL 00.08.02 3.209,25

OBRA PARKING00

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO09

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament (P - 67)

78,00010,08 786,24

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 88)

24,00069,52 1.668,48

3 GBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de
50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 89)

36,00037,90 1.364,40

TITOL 3TOTAL 00.09.01 3.819,12

OBRA PARKING00

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO09

TITOL 3 BALIZAMIENTO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBC1U172 u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en
dos colors, de material plàstic resistent a impactes, fixat al
paviment amb passador (P - 90)

54,00055,45 2.994,30

TITOL 3TOTAL 00.09.02 2.994,30

OBRA PARKING00

CAPÍTOL PINTURA10

TITOL 3 PAREDES Y TECHOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 13)

1.339,6504,54 6.082,01

2 E8989240 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 - 12)

8.306,5804,49 37.296,54

TITOL 3TOTAL 00.10.01 43.378,55

OBRA PARKING00

Euro
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CAPÍTOL PINTURA10

TITOL 3 PAVIMENTO DE CALLES Y PLAZAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E9M1011M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1
capa d'acabat (P - 16)

8.740,67019,91 174.026,74

TITOL 3TOTAL 00.10.02 174.026,74

OBRA PARKING00

CAPÍTOL URBANIZACIÓN11

TITOL 3 PAVIMENTACIÓN DE ACERA EXTERIOR01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E9E1131N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

1.200,00032,64 39.168,00

TITOL 3TOTAL 00.11.01 39.168,00

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 00.02.01 Cimentaciones 87.494,54
Titol 3 00.02.02 Solera 77.238,00
Titol 3 00.02.03 Pilares 77.280,08
Titol 3 00.02.04 Muros 218.297,08
Titol 3 00.02.05 Jácenas 164.912,06
Titol 3 00.02.06 Forjados 402.491,28
Titol 3 00.02.07 Rampas 103.729,21

00.02 EstructurasCapítol 1.131.442,25

Titol 3 00.03.01 Divisiones interiores 17.170,65
00.03 AlbañileríaCapítol 17.170,65

Titol 3 00.04.01 Red de aguas pluviales 26.542,27
Titol 3 00.04.02 Red de aguas fecales 5.445,47

00.04 Saneamiento y drenajeCapítol 31.987,74

Titol 3 00.05.01 Fontanería y sanitarios 5.569,58
Titol 3 00.05.02 Gas 3.484,73
Titol 3 00.05.03 Electricidad 77.000,69
Titol 3 00.05.04 Ascensor 57.898,92
Titol 3 00.05.05 Telecomunicaciones 108,57
Titol 3 00.05.06 Sistema de ventilación 60.909,05
Titol 3 00.05.07 Protección contra incendios 32.633,93
Titol 3 00.05.08 Sistema de control de accesos 79.048,00

00.05 InstalacionesCapítol 316.653,47

Titol 3 00.06.01 Alicatado de baños 6.521,00
Titol 3 00.06.02 Enyesado de paredes y techos divisiones interiores 9.712,46

00.06 RevestimientoCapítol 16.233,46

Titol 3 00.07.01 Puertas de madera en lavabos y vestuario 1.780,13
Titol 3 00.07.02 Puertas cortafuegos 3.143,40
Titol 3 00.07.03 Puertas de acceso peatonal al edificio 8.304,34
Titol 3 00.07.04 Persianas de acceso de vehículos 3.288,40

00.07 CarpinteríaCapítol 16.516,27

Titol 3 00.08.01 Barandilla en escalera de acceso 831,17
Titol 3 00.08.02 Valla de protección en rampa 3.209,25

00.08 CerrajeríaCapítol 4.040,42

Titol 3 00.09.01 Señalización 3.819,12
Titol 3 00.09.02 Balizamiento 2.994,30

00.09 Señalización y balizamientoCapítol 6.813,42

Titol 3 00.10.01 Paredes y techos 43.378,55
Titol 3 00.10.02 Pavimento de calles y plazas 174.026,74

00.10 PinturaCapítol 217.405,29

Titol 3 00.11.01 Pavimentación de acera exterior 39.168,00
00.11 UrbanizaciónCapítol 39.168,00

1.797.430,97

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 00.01 Movimiento de tierras 6.040,00
Capítol 00.02 Estructuras 1.131.442,25
Capítol 00.03 Albañilería 17.170,65
Capítol 00.04 Saneamiento y drenaje 31.987,74
Capítol 00.05 Instalaciones 316.653,47
Capítol 00.06 Revestimiento 16.233,46
Capítol 00.07 Carpintería 16.516,27
Capítol 00.08 Cerrajería 4.040,42

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 2

Capítol 00.09 Señalización y balizamiento 6.813,42
Capítol 00.10 Pintura 217.405,29
Capítol 00.11 Urbanización 39.168,00

00 ParkingObra 1.803.470,97

1.803.470,97

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 00 Parking 1.803.470,97
1.803.470,97

Euro
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Proyecto constructivo de un parking superficial de dos plantas en la Calle Montseny (La Llagosta)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

1.803.470,97PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

Subtotal 1.803.470,97

13 % Gastos Generales SOBRE 1.803.470,97....................................................................................................................................234.451,23

6 % Beneficio Industrial SOBRE 1.803.470,97....................................................................................................................................108.208,26

18 % IVA SOBRE 2.146.130,46....................................................................................................................................386.303,48

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.532.433,94€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS )

La Llagosta, Junio de 2012
EL AUTOR DEL PROYECTO

Víctor Martínez González
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