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1.- INTRODUCCIÓ 
 
Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 
314/2006, de 17 de març, el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a 
les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades 
compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició 
inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

•  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves 
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que 
hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

•  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions 
per a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant 
l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta 
informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per 
unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a 
comprovar les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat 
corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec 
de Condicions. 
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
2.1.- Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de 
recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present projecte s'especifiquen les característiques 
tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre 
ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les 
seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i 
que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència 
en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document 
d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons 
l'article 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 
7.2.1. 

•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons 
l'article 7.2.2. 

•  El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors 
de productes les qualitats que s'exigeixen per als diferents materials, aconsellant-se que 
prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del Director d'Execució de 
l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions 
exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació 
dels mateixos. 

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la 
procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director 
d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva 
ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà 
procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells 
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi 
en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això 
ocasionés seran a càrrec del Contractista. 

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la 
responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de 
l'obra. 
 
2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits essencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d’incendi. 
•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d’utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades 
amb els requisits essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les 
Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent 
Decisió de la Comissió Europea. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria 
d’indústria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra 
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es 
compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al 
nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE. 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte pròpiament dit. 
•  En una etiqueta adherida al mateix. 
•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 
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Les lletres del símbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una dimensió 
vertical no inferior a 5 mm. 

 
 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una 
sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les 
normes harmonitzades i Guies DITE per cada família de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nom d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•  el Nom del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el Nom de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els Noms 

de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent 

les seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no han de tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades 
anteriorment pel símbol. 

Exemple de marcat CE: 

 

Símbol 

0123 Nº d'organisme notificat 
Empresa Nom del fabricant 

Direcció registrada Direcció del fabricant 
Fàbrica Nom de la fàbrica 

Any Dos últimes xifres de l'any 
0123-CPD-0456 Nº del certificat de conformitat CE 

EN 197-1 Norma harmonitzada 
CEM I 42,5 R Designació normalitzada 

Límit de clorurs (%) 
Límit de pèrdues per calcinació de cendres (%) 
Nomenclatura normalitzada d'additius 

Informació addicional 
 
 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té 
requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor 
d'aquesta característica. 
 
2.1.2.- Formigons  
2.1.2.1.- Formigó estructural  
2.1.2.1.1.- Condicions de subministre 
  
  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les 

masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar 
variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

  
  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el 

volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan 
el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos 
terços del volum total del tambor. 
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  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per 
a això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de 
formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en 
la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  
  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips 

amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i 
siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

   
2.1.2.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, 
si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents 
documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert 
en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

•  Durant el subministrament: 
•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 

instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que 
estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien 
de figurar, com a mínim, les següents dades: 
•  Nom de la central de fabricació de formigó. 
•  Nom de sèrie del full de subministrament. 
•  Data d'entrega. 
•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 
•  Designació. 
•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, 

amb una tolerància de ±15 kg. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 
•  Consistència. 
•  Grandària màxima de l'àrid. 

•  Tipus d'additiu, si l’hagués, i en cas contrari indicació expressa que no 
conté. 

•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si 
l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa que no conté. 

•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics 

de formigó fresc. 
•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona 

que procedeixi a la descàrrega. 
•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 

poder de representació suficient. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
•  Identificació de l'entitat certificadora. 
•  Logotip del distintiu de qualitat. 
•  Identificació del fabricant. 
•  Abast del certificat. 
•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
•  Nom de certificat. 
•  Data d'expedició del certificat. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

   
2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin 

d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes 
precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

   
2.1.2.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació 

del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que 
contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que 
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s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el 
temps d'enduriment. 

  
  Formigonat en temps fred:   

  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o 
encofrat, no serà inferior a 5°C. 

  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la 
temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 

  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les 
quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota de zero 
graus centígrads. 

  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer 
enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

  
  Formigonat en temps calorós:   

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el 
formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin 
mesures especials. 

   
2.1.3.- Acers per a formigó armat  
2.1.3.1.- Acers corrugats  
2.1.3.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. 
   
2.1.3.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, 
si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents 
documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que 
garanteixin el compliment de les següents característiques: 
•  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 

•  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
•  Aptitud al doblegat simple. 
•  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de 

complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 
•  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un 
certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
•  Marca comercial de l'acer. 
•  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
•  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques 

dels ressalts. 
•  Composició química. 

•  En la documentació, a més, constarà: 
•  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, 

declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit. 
•  Data d'emissió del certificat. 

•  Durant el subministrament: 
•  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
•  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus 

d'acer mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, 
les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que 
inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

•  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o 
procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà 
d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 

•  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de 
l'acer, es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el 
fabricant haurà d'indicar-los. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 

poder de representació suficient. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
•  Identificació de l'entitat certificadora. 
•  Logotip del distintiu de qualitat. 
•  Identificació del fabricant. 
•  Abast del certificat. 
•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
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•  Nom de certificat. 
•  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del 
nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient 
per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han 
d'efectuar-se. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així 
com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori 
com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva 
activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

   
2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Durant l'emmagatzematge , les armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran 
en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i 
procedències, per a garantir la necessària traçabilitat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge 

en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no 
presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no 
es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de 
pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins 
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 

substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

  
  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes 

instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

  
 
  

2.1.3.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als 

espessors de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 

metalls de molt diferent potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que 

continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les 
establertes. 

   
2.1.3.2.- Malles electrosoldades  
2.1.3.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. 
   
2.1.3.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, 
si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents 
documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del 
fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti 
totes les característiques contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08). 

•  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 
•  Durant el subministrament: 

•  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
•  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus 

d'acer emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o 
omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, 
si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant. 
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•  Després del subministrament: 
•  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 

poder de representació suficient. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
•  Identificació de l'entitat certificadora. 
•  Logotip del distintiu de qualitat. 
•  Identificació del fabricant. 
•  Abast del certificat. 
•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
•  Nom de certificat. 
•  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del 
nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient 
per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han 
d'efectuar-se. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així 
com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori 
com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva 
activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

   
2.1.3.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran 
en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i 
procedències, per a garantitzar la necessària traçabilitat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge 

en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no 
presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no 
es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de 

pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins 
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 

substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

   
2.1.3.2.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als 

espessors de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 

metalls de molt diferent potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que 

continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les 
establertes. 

   
2.1.4.- Acers per a estructures metàl·liques  
2.1.4.1.- Acers en perfils laminats  
2.1.4.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin 

deformacions permanents i els danys superficials siguin mínims. Els components han 
d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a 
hissar-los). 

  
  Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han 

d'estar apilats per sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se 
qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i col·locats de 
manera que s'evitin les deformacions permanents. 

   
2.1.4.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Per als productes plans: 
•  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels 

tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 
•  Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

•  Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 
•  El tipus de document de la inspecció. 
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  Per als productes llargs: 
•  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels 

tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una 

manera tal que poguessin haver sofert una deterioració important, haurien de ser 
comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen complint amb la 
norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica 
poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una 
base uniforme per a l'exposició a la intempèrie. 

  
  El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del 

seu fabricant, quan es disposi d'aquestes. 
   
2.1.4.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 

seu fabricant. 
 
  
2.1.5.- Morters  
2.1.5.1.- Morters fets en obra  
2.1.5.1.1.- Condicions de subministre 
  
  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:   

  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 

garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i 

emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
   

2.1.5.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat 
especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat 
s'amida a partir del moment en el qual tots els components s'han addicionat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben 

exposats a l'acció d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la 
componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. 
És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges. 

   
2.1.5.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la 

resistència al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del 
grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 

  
  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran 

les mesures oportunes de protecció. 
  
  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de 

ser batuda fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el 
pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a 
mínim tres batudes. 

  
  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant 

aquest temps se li podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les 
dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 
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2.1.6.- Conglomerants  
2.1.6.1.- Ciment  
2.1.6.1.1.- Condicions de subministre 
  
  El ciment es subministra a granel o envasat. 
  
  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb 

l'hermetisme, seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del 
ciment, de manera que el seu contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi 
ambient. 

  
  El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar 

tant la seva càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels 
envasos. 

  
  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es 

recomana que, si la seva manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva 
temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 

  
  Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de 

comprovar, amb anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a 
experimentar aquest fenomen. 

  
2.1.6.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador 
aportarà un albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 
•  1. Nom de referència de la comanda. 
•  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
•  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
•  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
•  5. Quantitat que es subministra. 
•  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge 

CE. 
•  7. Data de subministrament. 
•  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica. 
  

  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 

realitza segons la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 
   
2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la 

seva contaminació amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges 
han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la 
càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del 
ciment. 

  
  En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma 

similar, en locals coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. 
S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la 
humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin malmetre 
l'envàs o la qualitat del ciment. 

  
  Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels 

dispositius adequats per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 
  
  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del 

ciment no ha de ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim 
aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes 
resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es comprovarà 
que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint 
dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi 
d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a 
totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense 
excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 

   
2.1.6.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es 

destinin, les condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o 
morter fabricat amb ells. 

  
  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, 

quedant exclosos els morters especials i els monocapa. 
  
  El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels 

productes que els contenen, entre les quals cap destacar:   
  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
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  Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, 
projectat, etc. 

  Les classes d'exposició ambiental. 
  
  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la 

característica addicional de resistència a sulfats. 
  
  Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar 

quan es vagin a emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 
  
  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-

àrid, s'utilitzaran els ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de 
ciment. 

  
  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
  
  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència 

que sigui possible i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 
 

  
2.1.7.- Materials ceràmics  
2.1.7.1.- Maons ceràmics per revestir  
2.1.7.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 
  
  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat 

ambient. 
  
  La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets 

prop dels pilars de l'estructura. 
   
2.1.7.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica. 
  

  Assajos:   
  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 

realitza segons la normativa vigent. 
   
2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin 

aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra 
que els puguin tacar o deteriorar. 

  
  Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals 

solubles, etc., provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 
  
  Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los 

d'accions externes que alterin el seu aspecte. 
  
  S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 
  
  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva 

manipulació ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces. 
  
  Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà 

de doll d'aigua sobre el disc. 
  
  Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant 

assecar el maó abans de la seva posta en obra. 
  
  Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada 

vegada que es canviï de color de maó. 
   
2.1.7.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 
   
2.1.7.2.- Rajoles ceràmiques  
2.1.7.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 
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2.1.7.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.7.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la 

intempèrie. 
   
2.1.7.2.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la ceràmica 

directament sobre el suport. No es recomana la col·locació de rajoles ceràmiques de 
format superior a 35x35 cm, o superfície equivalent, mitjançant aquest sistema. 

  
  Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es 

col·loca la ceràmica sobre una capa prèvia de regularització del suport, ja siguin enfoscats 
en les parets o bases de morter en els sòls. 

   
2.1.7.3.- Adhesius per a rajoles ceràmiques  
2.1.7.3.1.- Condicions de subministre 
  
  Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats. 
   
2.1.7.3.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.7.3.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 
   
2.1.7.3.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació 

(condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el 
fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha 
d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar l'adhesiu adequat 
considerant els possibles riscos. 

  
  Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula 

superficial antiadherent. 
  
  Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades. 
   
2.1.8.- Prefabricats de ciment  
2.1.8.1.- Blocs de formigó  
2.1.8.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la 

seva immobilitat tant longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els 
mateixos. 

  
  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces 

en contacte amb la humitat ambient. 
  
  En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de 

tenir els cantells protegits per mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar 
danys en la superfície dels blocs. 
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2.1.8.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.8.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin 

aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra 
que els puguin tacar o deteriorar. 

  
  Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals 

solubles, etc., provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 
  
  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva 

manipulació ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces. 
  
  Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada. 
   
2.1.8.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcorregut al menys 28 dies des 

de la data de fabricació. 
  
  Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, 

ja que es provocaria la deshidratació per absorció del morter de juntes. 
   
2.1.8.2.- Voreres de formigó  
2.1.8.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves 

característiques, i havent transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de 
fabricació. 

   

2.1.8.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.8.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
   
2.1.9.- Sistemes de plaques  
2.1.9.1.- Plaques de guix laminat  
2.1.9.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en 

paquets paletitzats. 
  
  Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als cantells de les 

plaques per on passi la cinta de subjecció. 
   
2.1.9.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta 
col·locada entre el plàstic i les plaques, on figuri tota la informació referent a 
dimensions, tipus i característiques del producte. 

  Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta: 
•  Dades de fabricació: any, mes, dia i hora. 
•  Tipus de placa. 
•  Norma de control. 

  En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació. 
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  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

  
  Inspeccions:   

  Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant 
possibles anomalies en la qualitat del producte. 

   
2.1.9.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers 

separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
  
  El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, podent-se apilar un màxim de 

10 palets. 
  
  Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la immediatament 

posterior, deixant un espai prudencial entre pila i pila. S'haurà de col·locar ben alineades 
totes les fileres, deixant espais suficients per a evitar el frec entre elles. 

   
2.1.9.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades. 
  
  Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la 

cara adequada i efectuant tot tipus d'ajustos abans de la seva col·locació, sense forçar-les 
mai per a que encaixin al seu lloc. 

  
  Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació. 
  
  Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en 

posició d'espera els recorreguts o braçals verticals. 
 

 
 
 
 
 
  

2.1.9.2.- Perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat  
2.1.9.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la immobilitat transversal i 

longitudinal de la càrrega, així com la adequada subjecció del material. Per a això es 
recomana:   
  Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús. 
  Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i 

facilitant el seu manejament. Aquests al mateix temps s'agrupen en petits paquets 
sense envoltori subjectats amb fleixos de plàstic. 

  Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils 
amb fleixos metàl·lics. El fleix metàl·lic portarà cantoneres protectores en la part 
superior per a evitar deteriorar els perfils i en la part inferior es col·locaran llistons de 
fusta per a facilitar el se manejament, que actuen a mode de palet. 

  La perfilaria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es col·locaran com 
a mínim de 2 a 3 fleixos metàl·lics per a garantitzar una major subjecció, sobre tot en 
cas de que la càrrega sigui remuntada. La subjecció del material ha d'assegurar 
l'estabilitat del perfil, sense danyar la seva rectitud. 

  No es aconsellable remuntar molts palets en el transport, quatre o cinc com a màxim 
depenent del tipus de producte. 

   
2.1.9.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent informació: 
•  El nom de l'empresa. 
•  Norma que ha de complir. 
•  Dimensions i tipus del material. 
•  Data i hora de fabricació. 

  A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l’embalatge o en els 
documents que acompanyen al producte. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 
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  Inspeccions:   
  Un cop que es rep el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant 

possibles anomalies en el producte. Si els perfils mostren òxid o un aspecte 
blanquinós, degut a haver estat molt temps exposat a la pluja, humida o gelades, s'han 
de dirigir al distribuïdor. 

   
2.1.9.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà a prop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament 

i evitar el seu deteriorament degut als cops. 
  
  Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps sense que 

s'oxidin per l'aigua. Malgrat això, s'haurà de protegir si han d'estar molt temps exposat a 
l'aigua, gelades, nevades, humitat o temperatures molt altes. 

  
  El lloc on s’emmagatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una 

alçada de uns 3 m, depenent del tipus de material. 
  
  Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la 

manipulació es realitza amb maquinària, ja que pot deteriorar-se el producte. 
  
  Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament 

de perfileria metàl·lica. El seu tall es molt afilat i pot provocar accidents si no es prenen les 
precaucions adequades. 

  
  Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un 

material molt lleuger. 
   
2.1.9.3.- Pastes per a plaques de guix laminat  
2.1.9.3.1.- Condicions de subministre 
  
  Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 

20 kg, paletitzats a raó de 1000 kg per palet retractilat. 
  
  Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plàstic de 

entre 7 i 20 kg, paletitzats a raó de 800 kg per palet retractilat. 
   
2.1.9.3.2.- Recepció i control 
  

  Documentació dels subministraments:   
  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 

els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l’embalatge o en els 
documents que acompanyen al producte. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.9.3.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i 

protegits de la humitat, del sol directe i de les gelades. 
  
  Els sacs de paper que continguin pastes es col·locaran separats del sòl, evitant qualsevol 

contacte amb possibles residus líquids que poden trobar-se en les obres. Els sacs de 
paper presenten microperforacions que permeten la aeració del producte. Exposar aquest 
producte al contacte amb líquids o a alts nivells d’humitat ambient pot provocar la 
compactació parcial del producte. 

  
  Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos 

alçades. La resina termoplàstica que contenen aquest material reacciona sota condicions 
de pressió i temperatura, generant un reblaniment del material. 

  
  Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en 

tres alçades, ja que no contenen resina termoplàstica. 
  
  Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzemar-se sobre el sòl, però mai 

s'apilaran si no es en estanteries, ja que els envasos de plàstic poden patir deformacions 
sota altes temperatures o pressió de càrrega. 

  
  Es aconsellable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, 

alliberant la pressió constant que pateix aquest material si es apilat en varies alçades. 
  
  S'ha d'evitar la existència d’elevades concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot 

provocar irritacions en el ulls i vies respiratòries i sequedat a la pell, pel que es recomana 
utilitzar guants i ulleres protectores. 
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2.1.9.3.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorbents, estan en bon estat i lliures 

d'humitat, brutícia, pols, grassa o olis. Les superfícies imperfectes a tractar no han de 
presentar irregularitats superiores a 15 mm. 

   
2.1.10.- Aïllants i impermeabilitzants  
2.1.10.1.- Aïllants conformats en planxes rígides  
2.1.10.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics en les 

seves sis cares. 
  
  Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que 

no es desplacin per la caixa del transport. 
   
2.1.10.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.10.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un període limitat de 

temps. 
  
  S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 
  
  Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.  

2.1.10.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Es seguiran les Recomanacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva 

documentació tècnica. 
   
2.1.10.2.- Aïllants de llana mineral  
2.1.10.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrotllats o mantes, envoltats en 

films plàstics. 
  
  Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i 

transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que 

no es desplacin per la caixa del transport. 
  
  Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració. 
   
2.1.10.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.10.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la 

intempèrie, en cas que estigui prevista la seva aplicació. 
  
  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un període limitat de 

temps. 
  
  Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes. 
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  Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants. 
  
  En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, 

ja que aquesta produeix irritació de gola i d'ulls. 
   
2.1.10.2.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions 

climatològiques siguin adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la 
coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan bufi vent fort. 

  
  Els productes s'han de col·locar sempre secs. 
   
2.1.10.3.- Aïllants projectats d'escuma de poliuretà  
2.1.10.3.1.- Condicions de subministre 
  
  Els aïllants s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 
   
2.1.10.3.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Si el material ha de ser el component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant declararà, com a mínim, els valors per les següents propietats 
higrotèrmiques: 
•  Conductivitat tèrmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]). 
•  Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.10.3.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  El temps màxim d'emmagatzematge serà de 9 mesos des de la seva data de fabricació. 
  
  S'emmagatzemaran en els seus envasos d'origen ben tancats i no deteriorats, en lloc sec i 

fresc i en posició vertical. 
 

2.1.10.3.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
 

 Temperatura d'aplicació entre 5°C i 35°C. 
  
  No aplicar en presència de foc o sobre superfícies calentes (temperatura major de 30°C). 
  
  No emplenar els buits més del 60% del seu volum, doncs l'escuma expandeix per l'acció 

de la humitat ambient. 
  
  En quant a l'envàs d'aplicació:   

  No prémer la vàlvula o el gallet enèrgicament. 
  No escalfar per sobre de 50°C. 
  Evitar l'exposició al sol. 
  No llençar l'envàs fins que estigui totalment buit. 

   
2.1.10.4.- Imprimadors bituminosos  
2.1.10.4.1.- Condicions de subministre 
  
  Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic. 
   
2.1.10.4.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat: 
•  La identificació del fabricant o marca comercial. 
•  La designació conforme a la norma corresponent. 
•  Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació. 
•  El segell de qualitat, en el seu cas. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.10.4.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la 

humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 
  
  El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos. 
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  No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-

se'ls la seva condició primitiva per agitació moderada. 
   
2.1.10.4.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient 

inferior a 5°C. 
  
  La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols 

i greix. 
  
  Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, 

per a la seva aplicació com emprimació de superfícies, han de dissoldre's en aigua fins a 
arribar a la viscositat exigida als tipus A i C. 

  
  Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització 

es realitza amb productes asfàltics; les de tipus II solament s'han d'utilitzar quan la 
impermeabilització es realitza amb productes de quitrà d'hulla. 

   
2.1.10.5.- Làmines bituminoses  
2.1.10.5.1.- Condicions de subministre 
  
  Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas de petits 

apilaments, en rotllos solts. 
  
  Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran dues peces 

en el 3% dels rotllos de cada partida i no s'acceptarà cap que contingui més de dues 
peces. Els rotllos aniran protegits. Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els 
mateixos per a evitar la seva deterioració. 

   
2.1.10.5.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà: 
•  Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador. 
•  Designació del producte segons normativa. 
•  Nom comercial de la làmina. 
•  Longitud i amplària nominal de la làmina en m. 

•  Nom i tipus d'armadures, si escau. 
•  Data de fabricació. 
•  Condicions d'emmagatzematge. 
•  En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
•  En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m². 
•  En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
•  En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.10.5.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal 

amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i 
uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats, en el cas que 
estigui prevista la seva aplicació. 

   
2.1.10.5.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 

5°C, o quan així es previngui. 
  
  La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas. 

 
  
2.1.11.- Fusteria i manyeria  
2.1.11.1.- Finestres i balconeres  
2.1.11.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessàries per 

a que arribin a l'obra en les condicions exigides i amb el quadrejat previst. 
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2.1.11.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.11.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes. 
  
  No han d'estar en contacte amb el terra. 
   
2.1.11.2.- Portes de fusta  
2.1.11.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 
   
2.1.11.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 
•  Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 
•  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 
•  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

  

  Inspeccions:   
  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a 

mínim: 
•  La escairada i planitud de les portes. 
•  Verificació de les dimensions. 

   
2.1.11.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L’emmagatzemat se realitzarà conservant la protecció de la fusteria fins el revestiment de 

la fàbrica i la col·locació, en el seu cas, de l’envidrament. 
   
2.1.11.2.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  La fàbrica que rebi la fusteria de la porta estarà acabada, a falta de revestiments. El cèrcol 

estarà col·locat i aplomat. 
  
  Abans de la seva col·locació es comprovarà que la fusteria conservi la seva protecció. Es 

repassarà l'ajust de ferramentes i l'anivellament de fulles. 
   
2.1.12.- Vidres  
2.1.12.1.- Vidres per a la construcció  
2.1.12.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor màxim i sobre material dur. 
  
  Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells 

durant el transport. 
   
2.1.12.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 
conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent.  
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2.1.12.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà protegit d'accions mecàniques tals com cops, ratllades i 

sol directe i d'accions químiques com impressions produïdes per la humitat. 
  
  S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor màxim i amb un pendent del 6% 

respecte a la vertical. 
  
  S'emmagatzemaran les piles de vidre començant pels vidres de major dimensió i procurant 

posar sempre entre cada vidre materials tals com suros, llistons de fusta o paper ondulat. 
El contacte d'una aresta amb una cara del vidre pot provocar ratlles en la superfície. 
També cal procurar que tots els vidres tinguin la mateixa inclinació, perquè donin suport de 
forma regular i no hi hagi càrregues puntuals. 

  
  És convenient tapar les piles de vidre per a evitar la brutícia. La protecció ha de ser 

ventilada. 
  
  La manipulació de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superfície dels mateixos. 
   
2.1.12.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Abans de l'envidriament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, 

així com les etiquetes identificatives de la comanda, ja que de no fer-lo l'escalfament podria 
ocasionar trencaments tèrmics. 

   
2.1.13.- Instal·lacions  
2.1.13.1.- Tubs de PVC-U  
2.1.13.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletitzar, i els accessoris 

en caixes adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin 

deformacions per contacte amb arestes vives, cadenes, etc. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració 

durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes 

d'accessoris en la base del camió. 
   

2.1.13.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes d'evacuació i 
de 2 m per a sanejament soterrat i almenys una vegada per element amb: 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de 

fabricació, en xifres o en codi, i un Nom o codi indicatiu de la factoria de fabricació 
en cas d'existir més d'una). 

  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre 
l'element de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició 
a la intempèrie, instal·lació i posada en obra. 

  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi 
desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de l'element. 

  Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys 
de 0,25 mm, sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix. 

  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color 
base de l'element. 

  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.13.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 
  
  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 

d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de 

manera que estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de 
càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense 
embocadura o en capes adjacents. 
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  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al 
lloc de treball. 

  
  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs 

pot donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels 
accessoris s'ha de realitzar mitjançant líquid netejador i seguint les instruccions del 
fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar net de rebaves. 
   
2.1.13.2.- Tubs de polietilè  
2.1.13.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletitzar, i els accessoris 

en caixes adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin 

deformacions per contacte amb arestes vives, cadenes, etc. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració 

durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes 

d'accessoris en la base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base 

del camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que 
s'aixafin. 

  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no 

admeti en posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que 
romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 

  
  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 
   
2.1.13.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i 
almenys una vegada per tub o accessori, amb: 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de 
fabricació, en xifres o en codi, i un Nom o codi indicatiu de la factoria de fabricació 
en cas d'existir més d'una). 

  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el 
tub o accessori de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, 
exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en obra. 

  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi 
desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de l'element. 

  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color 
base de l'element. 

  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en 

conseqüència. 
  Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, 

electromecànic o autoregulat, per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a 
facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de barres pel reconeixement numèric, l'etiqueta 
que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de deterioracions. 

  Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui 
necessari, amb la finalitat d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur 
almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el tipus i dimensions de l'article, el Nom 
d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.13.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 

d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de 

manera que estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de 
càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense 
embocadura o en capes adjacents. 

  
  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment 

en suports o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
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  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialment al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No 

s'ha de fer mai en espiral. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al 

lloc de treball. 
  
  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs 

pot donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels 
accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   
2.1.13.3.- Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC-C)  
2.1.13.3.1.- Condicions de subministre 
  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els 

accessoris en caixes adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de forma que no se produeixin deformacions 

per contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints 
innecessaris. 

  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració 

durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes 

d'accessoris en la base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base 

del camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que 
s'aixafin. 

  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no 

admeti en posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que 
romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 

  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar amb compte. 
 
 
 
 
   

2.1.13.3.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per 
accessori, amb: 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de 

fabricació, en xifres o en codi, i un Nom o codi indicatiu de la factoria de fabricació 
en cas d'existir més d'una). 

  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o 
accessori de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició 
a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 

  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi 
desfavorablement en el comportament funcional del tub o accessori. 

  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color 
base del tub o accessori. 

  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en 

conseqüència. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.13.3.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han 

d'utilitzar, si fos possible, els embalatges d'origen. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 

d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de 

manera que estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de 
càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense 
embocadura o en capes adjacents. 

  
  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment 

en suports o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
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  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialment al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No 
s'ha de fer mai en espiral. 

  
  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins 

el lloc de treball, i evitant deixar-los caure sobre una superfície dura. 
  
  Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar 

que no produeixen danys en els tubs. Les eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades 
en la manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 

  
  S'ha d’evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs 

pot donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de 
cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels 
accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   
2.1.13.4.- Tubs de coure  
2.1.13.4.1.- Condicions de subministre 
  
  Els tubs se subministren en barres i en rotllos:   

  En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m. 
  En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; 

els tubs en rotllos se subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en 
longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos amb cromat exterior per a instal·lacions 
vistes. 

   
2.1.13.4.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a 
intervals menors de 600 mm al llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada. 

  Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm han d'estar marcats d'idèntica 
manera almenys en els 2 extrems. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.13.4.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es 

col·locaran paral·lels i en posició horitzontal sobre superfícies planes. 
   
2.1.13.4.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra 
  
  Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de 

coure són les que determinen l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.   
  Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en 

aquelles que els trams rectes són de gran longitud. 
  Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos 

o irregulars, quan és necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats. 
   
2.1.13.5.- Tubs d'acer  
2.1.13.5.1.- Condicions de subministre 
  
  Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 
   
2.1.13.5.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de forma 
indeleble, amb: 
•  La marca del fabricant. 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.13.5.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es 

col·locaran paral·lels i en posició horitzontal sobre superfícies planes. 
  
  El tub s'ha de tallar perpendicularment al eix del tub i quedar net de rebaves.  
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2.1.13.6.- Aixetam sanitària  
2.1.13.6.1.- Condicions de subministre 
  
  Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora. 
  
2.1.13.6.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb: 
•  Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1 

•  El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra. 
•  El nom o identificació del fabricant en la muntura. 
•  Els codis de les classes de nivell acústic i del cabal (el marcat de cabal només 

és exigible si l'aixeta està dotada d'un regulador de doll intercanviable). 
•  Pels mescladors termostàtics 

•  El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra. 
•  Les lletres LP (baixa pressió). 

  Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar: 
•  Per a l'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda. 
•  Per a l'aigua calenta, el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta. 

  Els dispositius de control dels mescladors termostàtics han de dur marcada una escala 
graduada o símbols per a control de la temperatura. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

  
  Inspeccions:   

  El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a 
l'esquerra quan es mira a l'aixeta de cara. En cas de dispositius de control situats un 
damunt de l'altre, l'aigua calenta ha d'estar en la part superior. 

  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a 
mínim: 
•  La no existència de taques i vores esbrocades. 
•  La falta de esmalt o altres defectes en les superfícies llises. 
•  El color i textura uniforme en tota la seva superfície. 

   
2.1.13.6.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la 

intempèrie.  

2.1.13.7.- Aparells sanitaris ceràmics  
2.1.13.7.1.- Condicions de subministre 
  
  Durant el transport les superfícies es protegiran adequadament. 
   
2.1.13.7.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material disposarà de les següents dades: 
•  Una etiqueta amb el nom o identificació del fabricant. 
•  Les instruccions per a la seva instal·lació. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   
2.1.13.7.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. Es 

col·locaran en posició vertical. 
   
2.1.14.- Varis  
2.1.14.1.- Taulers per a encofrar  
2.1.14.1.1.- Condicions de subministre 
  
  Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin 

les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte. 
  
  Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament. 
   
2.1.14.1.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 
•  Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 
•  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 
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•  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

  
  Inspeccions:   

  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a 
mínim: 
•  Que no hi hagi deformacions tals com bolcament, corbat de cara i corbat de cantell. 
•  Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no 

tinguin fissures de més de 50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler. 
•  En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament 

fixat. 
•  Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm. 
•  Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix. 

   
2.1.14.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 

sense contacte directe amb el terra. 
   
2.1.14.2.- Sotaponts, portasotaponts i basculants.  
2.1.14.2.1.- Condicions de subministre 
  
  Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment 

empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element 
durant el trajecte. 

  
  Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres 

d'aproximadament un metre de diàmetre. 
  
  Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministren. 

 
 
 
 
  

2.1.14.2.2.- Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 
•  Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 
•  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 
•  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

  
  Inspeccions:   

  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a 
mínim: 
•  La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics. 
•  Verificació de les dimensions de la peça. 
•  L'estat i acabat de les soldadures. 
•  L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de 

la mateixa amb rasqueta. 
•  En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar: 

•  Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments 
importants, ni falta d'elements. 

•  Que no tinguin taques d'òxid generalitzades. 
•  En cas de basculants, s'ha de controlar també: 

•  Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants. 
•  Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats. 
•  Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del 

basculant. 
   
2.1.14.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 

sense contacte directe amb el terra. 
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2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen 
en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 
químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i 
els components. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb 
la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la 
pròpia normativa. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que 
després serà comprovat en obra. 

 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de 
l'Execució de l'Obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a 
l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva 
l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del 
suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades 
prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar 
els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar 
una sèrie de mesures protectores. 

DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una 
sèrie de documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de 
l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la 
posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat 
Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per 
empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control 
tècnic. 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a 
cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada 
element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de 
la unitat d'obra. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar 
una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés 
d'execució de la resta d'unitats. 

 

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el 
Contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les 
zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions 
realitzades per a executar la unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a 
centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel 
propi Contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi 
preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat 
d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben 
detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, 
del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs 
en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la 
correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots 
els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra. 

L'amidament del Nom d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb 
les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del 
Contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no 
comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director d'Execució de l'Obra 
consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats 
preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació 
dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i 
costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials 
es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o 
ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les 
operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant 
pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els 
plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, 
si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que 
hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte 
d'execució. 

 
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols 
d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una 
vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la 
que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les 
característiques del terreny. 

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del farciment 
una vegada finalitzat el procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions 
de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que 
la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals 
metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de 
cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, 
descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de 
X m². 

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, 
que donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, 
cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels 
elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara 
inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a 
façanes i particions. 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 28 

FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de 
façanes i particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui 
major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi 
hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no 
es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, 
però es sumarà al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent 
al desenvolupament dels queixals. 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs 
precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i 
escopidors. 

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda 
per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni 
fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva 
superfície. 

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament 
en el forjat, recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del 
tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des 
del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal 
resultant, considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments 
verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de 
superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament 
l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran 
objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

 

 

 
 

2.2.1.- Demolicions 
  
Unitat d'obra DCE010: Demolició completa, combinada, d'edifici amb una edificació 
confrontant i/o mitgera. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició combinada part element a element i part per col·lapse i/o empenta mecànic 
d'edifici de 331,5 m² de superfície total, amb una edificació confrontant i/o mitgera, compost 
per 2 plantes sobre rasant amb una alçària edificada de 7 m. L'edifici presenta una estructura 
de fàbrica i el seu estat de conservació es normal, a la vista dels estudis previs realitzats. 
L'edificació confrontant te una alçària edificada sobre rasant de 10 m i el seu estat de 
conservació es normal. Inclús treballs de contenció, apuntalament i estintolament per la 
subjecció de les edificacions mitgeres, neteja i retirada de runes a abocador. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es verificarà que en l'interior de l'edifici a demolir no hi ha emmagatzemats ni 
mobiliari utilitzable ni materials combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha 
procedit al seu desratització o desinfecció en cas que fos necessari. 

Haurien d'haver-se conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte 
d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per 
part de les companyies subministradores de les escomeses d'instal·lacions treballs 
de camp i assajos, fitació i apuntalaments de les edificacions confrontants o mitgeres, 
en cas que les hagués. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats de la demolició com 
amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant 
els treballs de demolició de l'edifici i, si aquest està constituït per una estructura de 
fusta o per abundants materials combustibles, dels sistemes d'extinció d'incendis 
adequats. 
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Es verificarà que s'han demolit prèviament, element a element, les parts de l'edifici 
que estan en contacte amb mitgeres o plànols inclinats que siguin susceptibles de 
lliscar i caure sobre la maquinària que realitzarà la demolició. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 
km/h. 

DEL CONTRACTISTA 
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu 
programa de treball, conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició combinada de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui necessari. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja final del solar. Retirada 
d'enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia classificació dels mateixos. Transport de 
deixalles a una deixalleria autoritzada. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície del solar quedarà neta, impedint-se l'acumulació d'aigua de pluja. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es conservaran els apuntalaments, fitacions o contencions realitzats per a la subjecció de les 
edificacions mitgeres, fins que s'efectuï la consolidació definitiva. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.2.- Acondicionament del terreny 
  
Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, 
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat 
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de 
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i 
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei 
o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnia necessària, recollida en el 
corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat 
o consistència del terreny. 

Es disposaran punts fixes de referència en llocs que puguin veure’s afectats per la 
excavació, als quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments 
horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions 
pròximes que poden veure’s afectades per les excavacions. 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 
realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva 
situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a 
esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les 
excavacions. 

En cas de realitzar-se qualsevol tipus de estivació del terreny, presentarà al Director 
d'Execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a 
adoptar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les 
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega 
a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per 
part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 30 

les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la 
consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les estivacions 
realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director 
d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S’agafaran les mesures 
necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges 
o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la 
finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 
determini el Director d'Execució de l'obra. 

  
Unitat d'obra ADE010c: Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, 
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat 
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de 
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i 
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei 
o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnia necessària, recollida en el 
corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat 
o consistència del terreny. 

Es disposaran punts fixes de referència en llocs que puguin veure’s afectats per la 
excavació, als quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments 
horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions 
pròximes que poden veure’s afectades per les excavacions. 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 
realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva 
situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a 
esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les 
excavacions. 

En cas de realitzar-se qualsevol tipus de estivació del terreny, presentarà al Director 
d'Execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a 
adoptar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les 
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega 
a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per 
part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que 
les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la 
consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les estivacions 
realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director 
d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S’agafaran les mesures 
necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges 
o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la 
finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 
determini el Director d'Execució de l'obra. 
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Unitat d'obra ADR010: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb taula 
vibrant. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases en 
les quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les 
mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de 
reblert i humectació dels mateixos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que han finalitzat els treballs de formació del replè envolupant de les 
instal·lacions allotjades prèviament en les rases. 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o 
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació. Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 
contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra ADR010b: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb taula 
vibrant. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases en 
les quals prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les 
mateixes (no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim mitjançant equip manual format per taula vibrant, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de 
reblert i humectació dels mateixos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que han finalitzat els treballs de formació del replè envolupant de les 
instal·lacions allotjades prèviament en les rases. 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o 
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació. Compactació. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 
contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra ASA010: Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x50 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 70x70x50 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent 
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb 
morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment 
amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 
Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els 
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del 
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb 
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de 

les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint 
els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar 
accidents. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ASA010b: Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 70x70x55 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent 
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb 
morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment 
amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 
Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els 
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del 
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb 
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de 
les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint 
els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar 
accidents. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ASA010c: Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x70 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 70x70x70 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent 
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb 
morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment 
amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 
Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els 
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del 
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 

mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb 
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de 
les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint 
els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar 
accidents. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ASA010d: Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x80 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 70x70x80 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent 
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb 
morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment 
amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 
Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els 
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del 
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb 
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de 
les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint 
els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar 
accidents. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ASA010e: Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
80x80x100 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 80x80x100 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent 
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb 
morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment 
amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 
Inclús peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els 
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del 
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb 
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels 
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col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de 
les peces de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint 
els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i 
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar 
accidents. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ASA010f: Pericó sifònica, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'arqueta sifònica soterrada, de dimensions interiors 70x70x55 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, arrebossada i 
brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada superiorment amb tapa 
prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús 
connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el 
reblert de l'extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb 
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors al pericó. Col·locació del colze de PVC. Arrebossat i brunyit amb morter, 
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, 
neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar 
accidents. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ASB010: Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del 
municipi, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, 
enganxat mitjançant adhesiu. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació 
d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant 
adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús demolició i aixecat del 
ferm existent i posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure 
l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert principal de la mateixa ni la seva connexió 
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amb la xarxa general de sanejament. Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre 
cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 

El terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, 
terres soltes o disgregades i vegetació. 

Es comprovaran les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del 
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la 
rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la 
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el 
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Execució del reblert 
envoltant. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes 
en la circulació i tindrà una evacuació ràpida. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal. 

  

Unitat d'obra ASB020: Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general de 
sanejament del municipi. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de 
sanejament del municipi a través de pou de registre (sense incloure). Inclús comprovació del 
bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del pou de registre des de 
l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del 
tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter 
de ciment en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de 
trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment 
muntada, connexionada i provada. Sense incloure excavació. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de la connexió es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb 
compressor. Col·locació de la connexió de servei. Resolució de la connexió. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió romandrà tancada fins a la seva posada en servei. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ASC010: Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema 
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm 
de diàmetre, amb junta elàstica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense 
arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a 
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa 
anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre 
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip 
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p 
de accessoris, registres, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge, sense 
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incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, 
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat i les dimensions de les rases corresponen amb els de 
Projecte. 

El terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, 
terres soltes o disgregades i vegetació. 

DEL CONTRACTISTA 
Haurà de sotmetre l'aprovació del Director d'Execució de l'obra el procediment de 
descàrrega en obra i manipulació de col·lectors. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes 
del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la 
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la 
rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la 
zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. 
Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes 
en la circulació i tindrà una evacuació ràpida. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  

Unitat d'obra ASC020: Col·lector soterrat en llosa de fonamentació, sense arquetes, 
mitjançant sistema integral enregistrable, en llosa de fonamentació, de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, amb junta elàstica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense 
arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, en llosa de fonamentació, amb una 
pendent mínima del 3%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de 
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb 
junta elàstica, encastada en llosa de fonamentació. Fins i tot p/p de accessoris, registres, 
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge i fixació a l'armadura de la llosa. 
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i 
peces especials. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. 
Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa quedarà suficientment travada per a no sofrir moviments durant el posterior 
formigonat, romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà 
problemes en la circulació i tindrà una evacuació ràpida. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials. 
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Unitat d'obra ASI050: Canaleta prefabricada de formigó polímer, de 1000 mm de longitud, 
100 mm d'ample i 85 mm d'alt amb reixeta entramat d'acer galvanitzat, classe B-125 segons 
UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada de formigó polímer, de 1000 mm de 
longitud, 100 mm d'ample i 85 mm d'alt amb reixeta entramat d'acer galvanitzat, classe B-125 
segons UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, col·locada sobre solera de formigó en massa 
HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, 
material auxiliar, elements de subjecció i sense incloure l'excavació. Totalment muntada, 
connexionada a la xarxa general de desguàs i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació i el recorregut es corresponen amb els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la canaleta. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les 
peces prefabricades. Formació de forats per connexionat de tubs. Acoblament i 
rejuntat dels col·lectors a la canaleta. Col·locació de la reixeta. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva 
estanquitat i circulació. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

Unitat d'obra ANE010: Emmacat de 20 cm en caixa per base de solera, amb aportació de 
grava de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, i compactació mitjançant equip manual amb 
taula vibrant. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i 
estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària 
de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Inclús càrrega, transport i 
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la 
resistència adequada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de farciment en 
tongades d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i anivellació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El grau de compactació serà adequat i la superfície quedarà plana. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el terraplenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ANS010: Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó 
HA-30/B/20/I fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocada des de camió, estès i vibrat 
manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadors homologats, per a base d'un paviment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-
30/B/20/I fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocada des de camió, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de 
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, per servir de base a un paviment, 
sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en 
aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i 
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de formigonat i panell de 
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poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locat al 
voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquerat o 
connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les 
xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per 
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els 
valors resistents tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums 
ni materials sensibles a les gelades. 

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 
rasants. Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant 
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de 
juntes de formigonat i contorn. Col·locació de la malla electrosoldada amb 
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Serradura de juntes de retracció. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es 
deixarà a l'espera del paviment. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es 
superaran les càrregues previstes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 
 
2.2.3.- Fonamentacions 
  
Unitat d'obra CRL010: Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada 
des de camió, de 10 cm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons 
de l'excavació prèviament realitzada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que 
el terreny de suport d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. 

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun 
dels suports de l'obra, la seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, 
s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al 
previst i, apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi 
geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques s'ajusten a les 
previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat 
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similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents 
tals com coves, falles, galeries, pous, etc. 

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació 
o arrossegaments. 

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels 
elements enterrats de la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del 
terreny és horitzontal i presenta una superfície neta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació 
del formigó. Coronació i enrasament del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà horitzontal i plana. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra CRL030: Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en central i abocada 
des de camió, de 10 cm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-150/B/20 fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que 
el terreny de suport d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. 

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun 
dels suports de l'obra, la seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, 
s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al 
previst i, apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi 
geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques s'ajusten a les 
previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat 
similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents 
tals com coves, falles, galeries, pous, etc. 

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació 
o arrossegaments. 

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels 
elements enterrats de la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del 
terreny és horitzontal i presenta una superfície neta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació 
del formigó. Coronació i enrasament del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà horitzontal i plana. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra CSZ015: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó 
HM-30/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es 
triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i 
permeabilitat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-
30/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol 
de suport horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La 
superfície quedarà sense imperfeccions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra CSZ030: Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-
30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 
46,2 kg/m³. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es 
triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat 
i l'espessor de recobriment de les armadures. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-
30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una 
quantia aproximada de 46,2 kg/m³. Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol 
de suport horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat 
del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La 
superfície quedarà sense imperfeccions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
 
2.2.4.- Estructures 
  
Unitat d'obra EAS006: Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 400x400 mm i gruix 
12 mm, amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 60 cm 
de longitud total, cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 
400x400 mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 
S de 12 mm de diàmetre i 60 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb 
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p 
de neteja i preparació de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai 
resultant entre el formigó endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació 
d'una protecció anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, peces 
especials, desmunts i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons 
de transport, manipulació o muntatge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de 
muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. 
Aplicació de la protecció anticorrosiva. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació. L'acabat 
superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra EAS010: Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en 
calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
La zona de soldadura no es pintarà. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en 
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, per pilars, mitjançant 
unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un 
espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de 
realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. 
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i 
transició de pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, 
escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de 
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i 
emprimació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de 
muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la 
documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva execució 
estiguin certificats per un organisme acreditat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació 
de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà 
l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el 
pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra EAT030: Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb peces simples de 
perfils conformats en fred de les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat en obra amb cargols. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JRC, en perfils 
conformats en fred, peces simples de les sèries C o Z, per a formació de corretges sobre les 
que es recolzarà la xapa o panell que actuarà com coberta (no inclosa en aquest preu), i 
quedaran fixades a les encavallades mitjançant cargols normalitzats. També p/p d'accessoris 
i elements d'ancoratge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de 
muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges 
sobre les encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Resolució de les seves 
fixacions a les encavallades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el 
pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra EAV010: Acer S275JR en bigues, amb peces compostes formades per perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
La zona de soldadura no es pintarà. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en 
calent, peces compostes de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i 
corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de 
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans 
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la 
zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la 
vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, 
escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de 
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i 
emprimació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de 
muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la 
documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva execució 
estiguin certificats per un organisme acreditat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. 
Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà 
l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el 
pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra EFM010: Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic 
calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb armat 
horitzontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució de mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), 
per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb armat horitzontal 
"MURFOR" RND.4/Z 30 mm, amb part proporcional d’encavalcaments i ganxos per llindes i 
cantoneres, disposada d'acord als càlculs i recomanacions del manual "MURFOR". Inclús p/p 
de formació de buits (sense incloure les llindes), llindes, brancals, lligades, minves, 
trencaments, execució de trobaments, enllaços entre murs i forjats i elements especials. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos. 
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- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i 
presenta una superfície neta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires 
de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació dels maons per filades a nivell. 
Col·locació d'armadures en llença. Realització de tots els treballs necessaris per a la 
resolució de buits. Enllaç entre murs i forjats. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i no presentarà excentricitat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 2 m². 

  
Unitat d'obra EHS020: Pilar rectangular o quadrat de formigó armat, realitzat amb formigó 
HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
quantia 89 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques 
reutilitzables, fins a 3 m d'alçada lliure. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pilar rectangular o quadrat de formigó armat, de fins a 3 m d'alçada lliure, 
realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 89 kg/m³. Muntatge i desmuntatge del 
sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables. Inclús p/p de separadors. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del 
sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. Les formes i 
textures d'acabat seran les especificades. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra EHR040: Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell 40 cm, realitzat 
amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, volum 0,222 m³/m², i 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15,2 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu de fusta; 
n 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sostre reticular de formigó armat, horitzontal, amb alçada lliure de planta d'entre 
3 i 4 m, cantell 40 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb 
cubilot, volum 0,222 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, en zona d'àbacs, nervis, bigues i 
cèrcols, quantia 15,2 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb 
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i 
perfils, nervis de formigó "in situ" de 12 cm de gruix, intereix 80 cm; cassetó de poliestirè 
expandit POLISUR: RETIBLOCKcanto 40(78x78 nervio 12cm), inclús p/p de peces especials; 
capa de compressió de 0,05 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de massissat de 
capitells, reforç de buits, i cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares. 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del 
perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 
6 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la 
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de cassetons. Col·locació de les 
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. 
Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del 
sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El forjat serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície 
quedarà uniforme i sense irregularitats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la 
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de 
superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura 
senyalats en els plànols i detalls del Projecte. 

  
Unitat d'obra EMF020: Sostre de biguetes de fusta tractada de 10x20 a 15x25 cm de secció, 
amb un intereix de 60 cm, i tauler hidròfug de conglomerat de fusta de 19 mm d'espessor, 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 1,1 kg/m², i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió de 4 cm de gruix de formigó HA-
30/B/20/I fabricat en central, i abocada amb bomba. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sostre tradicional compost per biguetes de fusta de pi del país de 10x20 a 15x25 
cm de secció i fins a 6 m de longitud, amb un intereix de 60 cm, amb tractament hidròfug i 
fungicida de la fusta; encofrat de tauler hidròfug de conglomerat de fusta de 19 mm 
d'espessor; acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 1,1 kg/m², i malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió de 4 cm de gruix de 
formigó HA-30/B/20/I fabricat en central, i abocada amb bomba. Inclús p/p d'apuntalament i 
desapuntalament de les biguetes, separadors, elements de lligat de biguetes, cèrcols 
perimetrals de planta i buits. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del 
perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 
6 m². 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
El contingut d'humitat de la fusta serà el d'equilibri higroscòpic abans de la seva 
utilització en obra. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del perímetre de recolzament de les biguetes. Replanteig i col·locació en 
sec de les biguetes. Muntatge de l'encofrat. Apuntalament. Acoblament de biguetes 
en recolzaments i ancoratges. Col·locació d'un entramat dels muntants de fusta, 
ensemblats en els creuaments de les biguetes. Anivellació. Recolzament i fixació de 
taulers encadellats. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. 
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de 
compressió. Curat del formigó. Desapuntalament. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà estable, tindrà lligament propi i amb els elements de recolzament i 
transmetrà correctament les càrregues a l'estructura. L'acabat superficial serà 
l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la 
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de 
superfície major de 6 m². Es consideren exclosos tots els elements integrants del sostre 
senyalats en els plànols i detalls del Projecte. 

 

 

2.2.5.- Façanes 
  
Unitat d'obra FFX020: Fulla exterior en tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, 
de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 
(10 N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment M-10. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució de fulla exterior de 20 cm d'espessor en tancament de façana de fàbrica, de bloc 
CV de formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 
N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb morter de ciment M-10, amb suport 
mínim de les 2/3 parts del bloc sobre el forjat, o sobre angulars d'acer laminat galvanització 
en calenta fixats als fronts de forjat si, per errors d'execució, el bloc no dóna suport els seus 
2/3 parts sobre el forjat. Inclús p/p de lligades, minves, trencades, revestiment dels fronts de 
forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta adherència, trobades amb 
pilars, formació de cantonades, pitrals de coberta, formació de llindes mitjançant peces llinda 
amb armadura i massissat de formigó, brancal i doella, juntes de dilatació, execució de 
trobaments i punts singulars i neteja final de la fàbrica executada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, incloent el revestiment del front de forjat, deduint els buits de superfície major de 2 
m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha 
fargat totalment, i que està sec i net de qualsevol resta d'obra. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. 
Rectificació d'irregularitats del forjat acabat. Col·locació i aplomat de mires de 
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
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Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat, murs i 
pilars. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Repàs 
de les juntes i neteja del parament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i 
aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva alçada i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es 
protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, incloent el revestiment del front de forjat, deduint els buits 
de superfície major de 2 m². 

  
Unitat d'obra FFR010: Fulla interior de tancament de façana de 4 cm d'espessor, de fàbrica 
de maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució de fulla interior de tancament de façana de 4 cm d'espessor, de fàbrica de maó 
ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Inclús p/p 
de lligades, minves, trencaments, formació de buits, brancals i queixals, encaixonat en el 
perímetre dels forats per a allotjar els elements de fixació de la fusteria exterior, juntes de 
dilatació, execució de trobaments i punts singulars. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha 
fargat totalment, i que està sec i net de qualsevol resta d'obra. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig, planta a planta. Rectificació d'irregularitats del forjat acabat. Marcat en 
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de pis precís per a 
paviment i instal·lacions. Seient de la primera filada sobre capa de morter. 
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació 
de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització 
de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i 
aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva alçada i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre 
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m². 

  
Unitat d'obra FCM020: Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 100x40 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta d'iroko per envernissar, de 100x40 
cm, per a finestres i/o balconeres de fulls practicables; bastiment de base de pi país de 70x35 
mm, tapajunts interiors massissos de 70x15 mm; ferramentes de penjar i de tancament de 
llautó. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de 
revestiments. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació del bastiment de base. Replanteig i formació de ranura en el perímetre 
del forat per allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i 
anivellació del marc. Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. 
Retirada de falques una vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Col·locació de tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment 
estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra FCM020b: Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 160x210 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta d'iroko per envernissar, de 160x210 
cm, per a finestres i/o balconeres de fulls practicables; bastiment de base de pi país de 70x35 
mm, tapajunts interiors massissos de 70x15 mm; ferramentes de penjar i de tancament de 
llautó. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de 
revestiments. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació del bastiment de base. Replanteig i formació de ranura en el perímetre 
del forat per allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i 
anivellació del marc. Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. 
Retirada de falques una vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Col·locació de tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment 
estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra FCM020c: Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 200x210 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta d'iroko per envernissar, de 200x210 
cm, per a finestres i/o balconeres de fulls practicables; bastiment de base de pi país de 70x35 
mm, tapajunts interiors massissos de 70x15 mm; ferramentes de penjar i de tancament de 
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llautó. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de 
revestiments. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació del bastiment de base. Replanteig i formació de ranura en el perímetre 
del forat per allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i 
anivellació del marc. Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. 
Retirada de falques una vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Col·locació de tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment 
estanca. 

PROVES DE SERVEI 
Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Unitat d'obra FVC010: Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 
LOW.S 8/10/6 Templa.Lite Azur.Lite color blau, amb falques i segellat continu per l'exterior i 
perfil continu per l'interior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunt format per vidre 
exterior de baixa emissió tèrmica LOW.S de 8 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Templa.Lite 
Azur.Lite color blau de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" 
compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la 
cara interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada 
fulla vidriera les dimensions del bastidor. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element 
suport. 

Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 
Senyalització de les fulles. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'envidrament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser 
correcta. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per 
a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les 
seves arestes a múltiples de 30 mm. 

  
Unitat d'obra FVS010: Vidre laminar de seguretat 4+4 mm, butiral de polivinil incolor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Envidriament amb vidre de seguretat 4+4 mm compost per dos llunes de 4 mm de gruix 
unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor fixat sobre fusteria amb sola 
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mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona 
sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, 
col·locació de rivets i senyalització de les fulles. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada 
fulla vidriera les dimensions del bastidor. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element 
suport. 

Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 
Senyalització de les fulles. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per 
a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les 
seves arestes a múltiples de 30 mm. 
 
2.2.6.- Particions 
  
Unitat d'obra PEH010: Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla de tauler aglomerat 
emplafonat, envernissada en taller, d'iroko, amb motllura recta; bastiment de base de pi país 
de 130x40 mm; galzes de MDF rexapat d'iroko de 130x20 mm; tapajunts de MDF rexapat 
d'iroko de 70x10 mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de porta d'entrada a l'habitatge de 203x82,5x4 cm, fulla de 
tauler aglomerat emplafonat, envernissada en taller, d'iroko, amb motllura recta; bastiment de 
base de pi país de 130x40 mm; galzes de MDF rexapat d'iroko de 130x20 mm; tapajunts de 
MDF rexapat d'iroko de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i 
maneta sobre escut llarg d'alumini anoditzat, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit 
d'obertura, es corresponen amb els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Solidesa del conjunt. Aplomat i ajustament de les fulles. 

PROVES DE SERVEI 
Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra PPM010: Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de 
fusta massissa, envernissada en taller, amb empostissat amb entaulat horitzontal de fusta 
massissa d'iroko; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, d'iroko de 
90x20 mm; tapajunts massissos, d'iroko de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, 
empostissada de fusta massissa, envernissada en taller, amb empostissat amb entaulat 
horitzontal de fusta massissa d'iroko; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes 
massissos, d'iroko de 90x20 mm; tapajunts massissos, d'iroko de 70x15 mm en ambdues 
cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i maneta sobre escut llarg de ferro forjat, sèrie 
bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i 
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans 
interiors. 

Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit 
d'obertura, es corresponen amb els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

PROVES DE SERVEI 
Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra PTZ010: Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó 
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de 
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, 
trencaments, lligades, caps i neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, i que es disposa 
en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires 
de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base 
de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a 
nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. 
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el 
forjat superior. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i 
aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva alçada i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre 
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

  
Unitat d'obra PTZ010b: Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó 
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de 
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments, 
trencaments, lligades, caps i neteja. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, i que es disposa 
en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires 
de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base 
de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a 
nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. 
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el 
forjat superior. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i 
aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva alçada i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre 
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

  
 
 

Unitat d'obra PTW015: Extradossat autoportant lliure sobre partició interior, W 625 "KNAUF", 
realitzat amb placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant 
estructura formada per canals i muntants; 63 mm de gruix total, separació entre muntants 
600 mm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb el panell estarà protegit contra la corrosió. 

Les canonades que discorrin entre panells estaran degudament aïllades per a evitar 
condensacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre partició interior, W 625 
"KNAUF", de 63 mm de gruix total, compost per placa de guix laminat tipus Standard (A) de 
15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 
mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", 
muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, 
zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la 
superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de 
canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les 
zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; 
rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ 
replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. 
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu 
l'aïllament a col·locar entre panells). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso 
laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de 
superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a 
buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats 
l'estructura, els tancaments i la coberta de l'edifici. 

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i 
l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés 
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durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base 
d'assentament. 

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del 
forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-
se amb les preses de planta en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior 
dels envans. 

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria. Col·locació de 
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació 
dels muntants sobre els elements horitzontals. Col·locació de les plaques mitjançant 
fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes 
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament 
dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes 
elèctrics i de pas d'instal·lacions. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre 
els panells. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la 
meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit. 

  
Unitat d'obra PYA010: Ajudes de ram de paleta en edifici plurifamiliar, per instal·lació de gas. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per la correcta execució de la instal·lació de gas formada per: bateria de 
comptadors i qualsevol altre element component de la instal·lació, en edifici plurifamiliar, 
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas 
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la 
instal·lació. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres 
i lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i 
rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Adequada finalització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra PYA010b: Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de 
fontaneria. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per la correcta execució de la instal·lació de fontaneria formada per: 
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, 
muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element 
component de la instal·lació, accessoris i peces especials, en edifici d'altres utilitats, inclosa 
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i 
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas 
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la 
instal·lació. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres 
i lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i 
rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Adequada finalització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.- Instal·lacions 
  
Unitat d'obra ICG031: Caldera mural a gas N, per a calefacció, càmera de combustió estanca 
i tir forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 850x440x370 mm, termòstat 
d'ambient. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de caldera mural a gas N, per a calefacció, càmera de 
combustió estanca i tir forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 850x440x370 
mm, encesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipament format per: 
cos de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió amb purgador automàtic, kit 
estàndard d'evacuació de fums i plantilla de muntatge, termòstat d'ambient. Totalment 
muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació 
del seu correcte funcionament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament acabada i condicionada. 

DEL CONTRACTISTA 
Coordinarà a l'instal·lador de la caldera amb els instal·ladors d'altres instal·lacions 
que puguin afectar a la seva instal·lació i al muntatge final de l'equip. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig mitjançant plantilla. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i 
els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de 
salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió. 

Replantejament i execució del conducte d'evacuació dels productes de la combustió. 
Replanteig, col·locació, fixació i connexionat a la xarxa dels elements de regulació i 
control. Posada en marxa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La caldera quedarà fixada sòlidament en bancada o parament i amb l'espai suficient 
al seu al voltant per a permetre les tasques de neteja i manteniment. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS005: Punt d'omplert format per 2 m de tub de coure rígid, de 13/15 mm de 
diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa 
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema 
de climatització, format per 2 m de tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm 
de diàmetre, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula 
de retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
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PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS005b: Punt d'omplert format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb 
barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 
atm, per a climatització, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema 
de climatització, format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen 
(EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat 
superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, 
vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Fins i tot 
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS010: Circuit primari de sistemes solars tèrmics format per tub de coure rígid, 
de 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament 
mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament de color blanc. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües 
amunt i es col·locarà entre tots dos un maneguet antielectrolític. 

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre 
tots dos un anell elàstic. 

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució de mescla d'aigua i anticongelant 
per circuit primari de sistemes solars tèrmics formada per tub de coure rígid amb paret de 1 
mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb 
aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta 
amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 57 

connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves 
de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS010b: Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 mm de 
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el interior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre 
tots dos un anell elàstic. 

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 
climatització formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 
mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el 
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ICS010c: Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 50 mm de 
diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el interior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre 
tots dos un anell elàstic. 

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua freda i calenta de 
climatització formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 50 
mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el 
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS010d: Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè 
copolímer random (PP-R), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre 
tots dos un anell elàstic. 

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de 
polipropilè copolímer random (PP-R), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,9 mm de 
gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma 
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS015: Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid, de 26/28 mm de 
diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a 
sistema de climatització, format per 2 m de tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 
26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, 
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS015b: Punt de buidatge format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) 
amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, sèrie 5, 
PN=6 atm, per a climatització, col·locat superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a 
sistema de climatització, format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera 
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, 
col·locat superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 60 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS020: Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 
kW. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència 
de 0,071 kW, boques roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb cos 
d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, aïllament classe 
H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de manòmetres 
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; p/p d'elements de muntatge; 
caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris necessaris per el seu 
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS020b: Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 
0,071 kW. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència 
de 0,071 kW, boques roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb cos 
d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, aïllament classe 
H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de manòmetres 
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; 
caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris necessaris per el seu 
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ICS020c: Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 
0,071 kW. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
El material de la bomba serà compatible amb les barreges anticongelants i amb el fluid de 
treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència 
de 0,071 kW, boques roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb cos 
d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, aïllament classe 
H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de manòmetres 
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; 
caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris necessaris per el seu 
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS040: Got d'expansió tancat amb una capacitat de 8 l. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat amb una capacitat de 8 l, 205 mm 
d'altura, 270 mm de diàmetre, amb rosca de 3/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs 
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació del got. Connexió a la xarxa de distribució. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS040b: Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer vitrificat, capacitat 8 l. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de vas d'expansió per a A.C.S. d'acer vitrificat, capacitat 8 l, 
pressió màxima 10 bar, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per 
al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació del got. Connexió a la xarxa de distribució. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS050: Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de 
terra, 800 l, altura 1860 mm, diàmetre 1000 mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un 
serpentí, de terra, 800 l, altura 1860 mm, diàmetre 1000 mm, aïllament de 50 mm d'espessor 
amb poliuretà d'alta densitat, lliure de CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode de 
magnesi, protecció externa amb folre de PVC. Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i 
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demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICS080: Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i 
tapa de llautó. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de 
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura 
màxima de 110°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu 
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació del purgador. Connexionat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a la xarxa serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICB010: Captador solar tèrmic format per bateria de 6 mòduls, compost 
cadascun d'ells d'un captador solar tèrmic pla, amb panell de muntatge vertical de 
1135x2115x112 mm, superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i coeficient de pèrdues 
primari 3,993 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2, col·locats sobre estructura suport per a 
coberta plana. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'instal·laran maneguets electrolítics entre metalls de diferent potencial. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic format per bateria de 6 mòduls, 
compost cadascun d'ells d'un captador solar tèrmic pla, amb panell de muntatge vertical de 
1135x2115x112 mm, superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i coeficient de pèrdues 
primari 3,993 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2, compost de: panell de vidre temperat de baix 
contingut en ferro (solar granulat), de 3,2 mm d'espessor i alta transmitància (92%); 
estructura del darrere en safata de polietilè reciclable resistent a la intempèrie (resina ABS); 
bastidor de fibra de vidre reforçada amb polímers; absorbidor de coure amb revestiment 
selectiu de crom negre d'alt rendiment; graella de 8 tubs de coure soldats en omega sense 
metall d'aportació; aïllament de llana mineral de 60 mm d'espessor i unions mitjançant 
maneguets flexibles amb abraçadores d'ajustament ràpid, col·locats sobre estructura suport 
per a coberta plana. Inclús accessoris de muntatge i fixació, conjunt de connexions 
hidràuliques entre captadors solars tèrmics, líquid de reblert per a captador solar tèrmic, 
vàlvula de seguretat, purgador, vàlvules de tall i altres accessoris. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament acabada i exempta de qualsevol tipus de material 
sobrant de treballs efectuats amb anterioritat. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels 
panells sobre l'estructura suport. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
Ompliment del circuit. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tots els components de la instal·lació quedaran nets de qualsevol resta de brutícia i 
degudament senyalitzats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. Es mantindran tapats els captadors fins la seva 
posada en funcionament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICX025: Centraleta de control de tipus diferencial per a sistema de captació 
solar tèrmica, amb sondes de temperatura. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de centraleta de control de tipus diferencial per a sistema de 
captació solar tèrmica, amb protecció contra sobretemperatura del captador, indicació de 
temperatures i errada tècnica, i pantalla LCD retroil·luminada, amb sondes de temperatura. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els circuits i elements quedaran convenientment identificats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ICN015: Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense 
soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament 
de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 
9 mm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de 
coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix 
amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix 
amb aïllament de 9 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i 
sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial 
de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en 
rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Fins i tot p/p de talls, eliminació de 
treus la rebava, protecció dels extrems amb cinta aïllant, realització de corbes, atrompetat, 
buidat del circuit, càrrega de gas refrigerant, accessoris, sifons, suports i fixacions. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replantejament del recorregut de la línia. Muntatge i fixació de la línia. Muntatge 
d'accessoris. Buidatge per a la seva càrrega. Càrrega del gas refrigerant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
No presentarà fugues. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ICN015b: Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure 
sense soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
aïllament de 10 mm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de 
coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix 
amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix 
amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m 
i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial 
de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en 
rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Fins i tot p/p de talls, eliminació de 
treus la rebava, protecció dels extrems amb cinta aïllant, realització de corbes, atrompetat, 
buidat del circuit, càrrega de gas refrigerant, accessoris, sifons, suports i fixacions. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replantejament del recorregut de la línia. Muntatge i fixació de la línia. Muntatge 
d'accessoris. Buidatge per a la seva càrrega. Càrrega del gas refrigerant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
No presentarà fugues. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra ICN020: Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas 
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC), 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 25 ZJX "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,55 kW, EER = 5,2 (classe A), potència calorífica 
nominal 3,13 kW, COP = 5,26 (classe A). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, 
per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC), 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 25 ZJX "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,55 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 
35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 3,13 kW 
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER 
(qualificació energètica) 5,2 (classe A), COP (coeficient energètic) 5,26 (classe A), format per 
una unitat interior SRK 25 ZJX-S, de 309x890x220 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 22 dBA, 
cabal d'aire (velocitat alta) 750 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític i 
control sense fil, i una unitat exterior SRC 25 ZJX, amb compressor de tipus rotatiu, DC PAM 
Inverter, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire 1770 m³/h, amb control de 
condensació i possibilitat d'integració en un sistema domòtic KNX/EIB a través d'un interface 
(no inclòs en aquest preu). També elements antivibratoris i suports de recolzament. 
Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les unitats. Instal·lació de la unitat interior. Instal·lació de la unitat 
exterior. Connexionat de l'equip a les línies frigorífiques. Connexionat de l'equip a la 
xarxa elèctrica. Connexionat de l'equip a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ICN020b: Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a 
gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC), 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 71 ZK "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 7,1 kW, EER = 3,29 (classe A), potència calorífica 
nominal 8 kW, COP = 3,74 (classe A). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, 
per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC), 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 71 ZK "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 
35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 8 kW 
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER 
(qualificació energètica) 3,29 (classe A), COP (coeficient energètic) 3,74 (classe A), format 
per una unitat interior SRK 71 ZK-S, de 318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 26 
dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1170 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant 
fotocatalític i control sense fil, i una unitat exterior SRC 71 ZK-S, amb compressor de tipus 
rotatiu, DC PAM Inverter, de 750x880x340 mm, nivell sonor 53 dBA i cabal d'aire 3300 m³/h, 
amb control de condensació i possibilitat d'integració en un sistema domòtic KNX/EIB a 
través d'un interface (no inclòs en aquest preu). També elements antivibratoris i suports de 
recolzament. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per 
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les unitats. Instal·lació de la unitat interior. Instal·lació de la unitat 
exterior. Connexionat de l'equip a les línies frigorífiques. Connexionat de l'equip a la 
xarxa elèctrica. Connexionat de l'equip a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Unitat d'obra IEP010: Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 
107 m de conductor de coure nu de 35 mm². 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de 
l'edifici composta per 99 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a 
la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m 
de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de 
terra dels pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, 
soldades en taller a les armadures dels pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats 
en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a 
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. 
Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Realització de 
proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta 
connexió. 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 66 

PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IEC010: Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 
comptador trifàsic, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, 
de caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, 
formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material 
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús 
equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de 
la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió 
de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats 
en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació 
de tubs i peces especials. Connexionat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Es garantitzarà l'accés permanent des de la via pública i les condicions de seguretat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IEL010: Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota 
tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa 
general de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota 
tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instal·lació i col·locació dels tubs: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats 
en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert 
envoltant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IED020: Derivació individual trifàsica fix en superfície, formada per cables 
multipolars amb conductors de coure, RZ1-K 5G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rígid, blindat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de derivació individual trifàsica fix en superfície, delimitada 
entre la centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de 
comandament i protecció de cada usuari, formada per cables multipolars amb conductors de 
coure, RZ1-K 5G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de 
PVC rígid, blindat. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil de comandament per a 
canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats 
en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables. 
Connexionat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IEI070: Quadre individual format per caixa de material aïllant i els dispositius de 
comandament i protecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de quadre individual format per caixa encastable de material 
aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no 
inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general 
automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i 
protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats 
en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels 
components. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IEI090: Xarxa elèctrica de distribució interior individual composta de: 
canalització amb tub protector; cablejat amb conductors de coure; mecanismes gamma 
bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior individual 
composta dels següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de PVC rígid, blindat, 
enrotllable, de color negre, amb IP 547, per a canalització fix en superfície i tub protector de 
PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; CABLEJAT amb 
conductors de coure RZ1-K (AS); MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 

color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes 
de derivació amb tapes i reglats de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la 
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres 
instal·lacions. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats 
en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de 
caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFA010: Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 0,5 m 
de longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 
2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 69 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 0,5 
m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa 
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense 
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm 
de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la 
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que 
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb 
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de 
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 
30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm 
d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, 
posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instal·lació: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 

Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres 
instal·lacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. 
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la 

sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. 
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de 
servei amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFB010: Alimentació d'aigua potable, de 0,5 m de longitud, soterrada, formada 
per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües 
amunt i es col·locarà entre tots dos un maneguet antielectrolític. 

La canonada es protegirà contra les agressions de tot tipus de morters, del contacte amb 
l'aigua en la seva superfície exterior i de l'agressió del terreny, amb revestiment de polietilè, 
de material bituminós o de resina epoxídica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua potable de 0,5 m de longitud, soterrada, 
formada per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 
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cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i peces 
especials, protecció de la canonada metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre material auxiliar. 
Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada 
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la cinta anticorrosiva en la canonada. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IFC010: Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, 
col·locat en fornícula, amb clau de tall general de comporta. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, 
connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de 
comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció 
de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per 
registre i demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense 
incloure el preu del comptador. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, que el recinte 
es troba acabat, amb els seus elements auxiliars, i que les seves dimensions són 
correctes. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà estanc. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es tancarà la sortida de la conducció fins la col·locació del comptador divisori per part de la 
companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFD010: Grup de pressió, amb 2 bombes centrífugues electròniques multietapes 
verticals, unitat de regulació electrònica potència nominal total de 2,2 kW. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de grup de pressió, format per 2 bombes centrífugues 
electròniques multietapes de 3 etapes, horitzontals, amb rodets, difusors i totes les peces en 
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contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable, connexió en aspiració de 2", connexió en 
impulsió de 2", tancament mecànic independent del sentit de gir, unitat de regulació 
electrònica per a la regulació i commutació de totes les bombes instal·lades amb variador de 
freqüència integrat, amb pantalla LCD per a indicació dels estats de treball i de la pressió 
actual i botó monocomandament per a la introducció de la pressió nominal i de tots els 
paràmetres, memòria per a historials de treball i d'errades i interface per a integració en 
sistemes GTC, motors de rotor sec amb una potència nominal total de 2,2 KW, 3770 r.p.m. 
nominals, alimentació trifàsica 400V/50Hz, amb protecció tèrmica integrada i contra marxa en 
sec, protecció IP 55, aïllament classe F, got d'expansió de membrana de 24 l, vàlvules de tall 
i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de pressió, bancada, col·lectors d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i 
posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte 
funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i 
fixació de canonades i accessoris. Connexions de la bomba amb el dipòsit. 
Connexionat. Posada en marxa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La regulació de la pressió serà la adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IFI005: Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada 
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida 
d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i l'aixetam. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFI005b: Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada 
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida 
d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i l'aixetam. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFI005c: Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada 
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida 
d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i l'aixetam. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFI005d: Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada 
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida 
d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i l'aixetam. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFI005e: Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada 
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 40 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
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connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida 
d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i l'aixetam. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFI008: Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 
Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFI008b: Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 
Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IFW010: Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre e instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". 
Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IGA010: Escomesa de gas, D=32 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 
1,08 m de longitud, amb clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 1 
1/4" allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas 
de l'empresa subministradora o la clau de sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de 

gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau d'escomesa, formada per canonada soterrada de 
1,08 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 32 mm de diàmetre col·locada 
sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents 
accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de 
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada per 
vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 1 1/4" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, 
situada juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta 
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa 
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús 
demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I 
i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment 
muntada, connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 

Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres 
instal·lacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la 
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del 
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Entroncament i rejuntat 
dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris. Presentació en sec de 
canonades i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de 
canonades. Muntatge de la clau d'escomesa. Empalmament de l'escomesa amb la 
xarxa de distribució de gas. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La escomesa serà estanca. La instal·lació tindrà resistència mecànica. 
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PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles 
gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IGM015: Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, 
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm, amb dues 
passades d'esmalt i beina metàl·lica. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per a muntant individual de gas, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per tub de coure estirat en fred sense 
soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor. També p/p de material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura 
forta per capil·laritat, raspat i neteja, dos passades d'esmalt sintètic d'almenys 40 microns de 
gruix cadascuna i beina metàl·lica. Completament muntada, amb connexions establertes i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores de gas autoritzades per a 
l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Raspat i neteja. Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de 
tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a 
una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de 
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IGI005: Canonada per instal·lació interior de gas, col·locada superficialment, 
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior de gas, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per tub de coure estirat en fred sense 
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soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura 
forta per capil·laritat. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores de gas autoritzades per a 
l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. Les conduccions 
disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida de gas, fins a la 
recepció dels aparells a connectar. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a 
una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de 
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IGW005: Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per defecte de pressió 
de 25 mbar de pressió mínima i rearmament manual, de 4 kg/h de cabdal nominal, 500 mbar 
de pressió màxima d'entrada i 37 mbar de pressió de sortida. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per defecte 
de pressió de 25 mbar de pressió mínima i rearmament manual, de 4 kg/h de cabdal nominal, 
500 mbar de pressió màxima d'entrada i 37 mbar de pressió de sortida. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió a la xarxa de subministrament i distribució. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a la xarxa serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IGW005b: Regulador de pressió regulable amb manòmetre, de 8 kg/h de cabdal 
nominal, 20 bar de pressió màxima d'entrada i de 0 a 3 bar de pressió de sortida. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de regulador de pressió regulable amb manòmetre, de 8 kg/h 
de cabdal nominal, 20 bar de pressió màxima d'entrada i de 0 a 3 bar de pressió de sortida. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió a la xarxa de subministrament i distribució. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a la xarxa serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IGW015: Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabdal nominal, 20 bar de pressió 
màxima d'entrada i 1,75 bar de pressió de sortida. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de limitador de pressió, de 10 kg/h de cabdal nominal, 20 bar 
de pressió màxima d'entrada i 1,75 bar de pressió de sortida. Totalment muntat, connexionat 
i provat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió a la xarxa de subministrament i distribució. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a la xarxa serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IGW020: Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca 
cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb 
rosca cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar, acabat cromat. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
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- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra III100: Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'alçada, 
per a 3 led de 1 W. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 
mm d'alçada, per a 3 led de 1 W; cercle embellidor d'alumini injectat, termoesmaltat, blanc; 
protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material 
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

El parament suport estarà completament acabat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat. Col·locació de llums i 
accessoris. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra III130: Lluminària d'encastar quadrada (modular), de 597x597 mm, per a 3 
làmpades fluorescents T5 de 14 W, rendiment 69%. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de lluminària d'encastar quadrada (modular), de 597x597 mm, 
per a 3 làmpades fluorescents T5 de 14 W, rendiment 69%; cos de lluminària de xapa d'acer 
termo-esmaltat en color blanc; òptica formada per lamel·les longitudinals i transversals 
parabòliques d'alumini acabat semimate; balast electrònic; protecció IP 20 i aïllament classe 
F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, 
connexionada i comprovada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

El parament suport estarà completament acabat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat. Col·locació de llums i 
accessoris. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 80 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra III130b: Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades 
fluorescents TL de 18 W. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 W, amb cos de lluminària de xapa d'acer lacat en color blanc 
i lamel·les transversals estriades; reflector d'alumini brillant; balast magnètic; protecció IP 20 i 
aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment 
muntada, connexionada i comprovada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

El parament suport estarà completament acabat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat. Col·locació de llums i 
accessoris. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IOA020: Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb tub lineal 
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb tub 
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe 
II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, 
temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La visibilitat serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IOS010: Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè 
fotoluminiscent, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de placa de senyalització de equips contra incendis, de 
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La visibilitat serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra IOX010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la 
possible incompatibilitat entre els diferents agents d'aquests. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a 
l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de 
l'extintor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa 
identificativa. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISB010: Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per 
tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, 
formada por tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats 
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals 
a travessar. 
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Es comprovarà que l'obra on quedarà fixada té un mínim de 12 cm de gruix. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces 
especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La baixant no presentarà fugues i tindrà lliure desplaçament respecte als moviments 
de l'estructura. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISB040: Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, 
formada per PVC, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació 
d'aigües, formada per tub de PVC, de 75 mm de diàmetre i 1,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats 
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals 
a travessar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces 
especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Connexió a la baixant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La canonada no presentarà fuites i tindrà lliure desplaçament respecte als moviments 
de l'estructura. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISB040b: Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, 
formada per PVC, de 90 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació 
d'aigües, formada per tub de PVC, de 90 mm de diàmetre i 1,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats 
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals 
a travessar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces 
especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Connexió a la baixant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La canonada no presentarà fuites i tindrà lliure desplaçament respecte als moviments 
de l'estructura. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISB044: Terminal de ventilació de PVC, de 83 mm de diàmetre, unió enganxada 
amb adhesiu. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de terminal de ventilació de PVC, de 83 mm de diàmetre, 
col·locat mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació en sec. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, 
aplicació de l'adhesiu i punta de peces. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La ventilació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISB044b: Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, unió 
enganxada amb adhesiu. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de terminal de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, 
col·locat mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació en sec. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, 
aplicació de l'adhesiu i punta de peces. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La ventilació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ISD005: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 
40 mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un 
passatubs, per evitar el contacte amb morters. 

En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè, de 40 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió per electrofusió. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada 
de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència 
mecànica i estanquitat. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISD005b: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 
50 mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un 
passatubs, per evitar el contacte amb morters. 

En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè, de 50 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió per electrofusió. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada 
de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència 
mecànica i estanquitat. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISD005c: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 
56 mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un 
passatubs, per evitar el contacte amb morters. 

En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè, de 56 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió per electrofusió. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada 
de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència 
mecànica i estanquitat. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISD005d: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 
75 mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un 
passatubs, per evitar el contacte amb morters. 

En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d'espessor, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió per electrofusió. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada 
de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència 
mecànica i estanquitat. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISD005e: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 
90 mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un 
passatubs, per evitar el contacte amb morters. 

En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè, de 90 mm de diàmetre i 3,5 mm d'espessor, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió per electrofusió. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada 
de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència 
mecànica i estanquitat. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra ISD005f: Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 
110 mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un 
passatubs, per evitar el contacte amb morters. 

En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè, de 110 mm de diàmetre i 4,3 mm d'espessor, que 
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió per electrofusió. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, 
i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada 
de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència 
mecànica i estanquitat. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra ISD008: Caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diàmetre, 
amb tapa cega d'acer inoxidable, encastat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i instal·lació de caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de 
diàmetre, amb set entrades de 40 mm de diàmetre, quatre taps de tancament i una sortida de 
50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable, encastat. Totalment muntat, 
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la caixa sifònica. Connexionat. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà resistència mecànica i estanquitat. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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2.2.8.- Aïllaments e impermeabilitzacions 
  
Unitat d'obra NAA010: Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., 
encastada en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua, de 13,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general 
amb la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., 
encastada en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua, de 13,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús p/p de preparació 
de la superfície suport, replanteig i talls. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les canonades estan fora de servei i es troben completament 
buides. 

Es comprovarà que la superfície està seca i neta. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. 
Col·locació de l'aïllament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
 

Unitat d'obra NAA010b: Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a 
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. 
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les canonades estan fora de servei i es troben completament 
buides. 

Es comprovarà que la superfície està seca i neta. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. 
Col·locació de l'aïllament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAA010c: Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
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per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a 
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. 
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les canonades estan fora de servei i es troben completament 
buides. 

Es comprovarà que la superfície està seca i neta. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. 
Col·locació de l'aïllament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAA010d: Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a 
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. 
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les canonades estan fora de servei i es troben completament 
buides. 

Es comprovarà que la superfície està seca i neta. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. 
Col·locació de l'aïllament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAA010e: Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format 
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a 
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. 
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les canonades estan fora de servei i es troben completament 
buides. 

Es comprovarà que la superfície està seca i neta. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. 
Col·locació de l'aïllament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAF010: Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica cara vista 
format per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim, 35 kg/m³ de 
densitat mínima, aplicat mitjançant projecció mecànica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'aïllament per l'interior en tancament de doble fulla de fàbrica cara vista mitjançant 
escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor mínim, 35 kg/m³ de densitat 
mínima, aplicat directament sobre el parament mitjançant projecció mecànica. Fins i tot p/p 
de maquinària, protecció de paraments, fusteries i altres elements confrontants, i neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i 
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 30 km/h o la 
humitat ambiental superior al 80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de 
projecció del poliuretà. Preparació de la superfície suport. Projecció del poliuretà en 
capes successives. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts 
tèrmics. L'adherència al suport serà bona. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, d'una exposició solar prolongada i 
dels impactes, pressions o d'altres accions que el poguessin alterar, fins que es realitzi la 
fulla interior del tancament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAO030: Aïllament entre muntants en extradossat autoportant de plaques (no 
incloses en aquest preu), format per plafó de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, sense 
revestiment, de 45 mm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'estructura portant de 
l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs en aquest preu), format per plafó de llana de 
vidre, segons UNE-EN 13162, sense revestiment, de 45 mm d'espessor, resistència tèrmica 
1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i 
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts 
tèrmics. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'aïllament enfront de la humitat i a la disgregació fins que es finalitzi 
l'extradossat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAL010: Aïllament tèrmic i acústic de sòls flotants format per plafó de llana 
mineral natural (LMN) no revestit, Ultracoustic Suelo TPT 01 "KNAUF INSULATION", de 20 
mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 0,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,032 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una 
solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic i acústic de sòls flotants format per plafó de 
llana mineral natural (LMN) no revestit, Ultracoustic Suelo TPT 01 "KNAUF INSULATION", de 
20 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 0,6 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK), preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en 
aquest preu), dipositat sobre el suport a portell i sense separacions entre els panells, prèvia 
protecció de l'aïllament amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. Inclús p/p de preparació 
de la superfície suport, talls, dessolidarització perimetral realitzada amb el mateix material 
aïllant i segellat de junts del film de polietilè protector de l'aïllament amb cinta adhesiva. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, 
flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del 
procediment de col·locació seleccionat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació 
de l'aïllament sobre el forjat. Col·locació del film de polietilè. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar, fins que es realitzi la solera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAK010: Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny 
format per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de 
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 50 mm de gruix, 
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK), col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el 
terreny, constituït per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 50 
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,45 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa 
separadora, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 
Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, 
flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del 
procediment de col·locació seleccionat. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de 
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar, fins que es realitzi la solera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAK020: Aïllament tèrmic vertical de soleres en contacte amb el terreny format 
per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de 
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 40 mm de gruix, 
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK), col·locat en el perímetre de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 
mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest 
preu). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic vertical de soleres en contacte amb el 
terreny, constituït per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 40 
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa 
separadora, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 
Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, 
flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del 
procediment de col·locació seleccionat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de 
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres 
accions que ho poguessin alterar, fins que es realitzi la solera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra NAT010: Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó de llana mineral 
natural (LMN), no revestit, subministrat en rotllos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 
45 mm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per 
plafó de llana mineral natural (LMN), no revestit, subministrat en rotllos, Ultracoustic R 
"KNAUF INSULATION", de 45 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 
1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls de l'aïllant. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
L'estructura suport del fals sostre estarà ancorada al forjat amb una separació 
suficient per permetre la instal·lació de l'aïllant. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
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Unitat d'obra NAQ010: Aïllament per l'interior en cobertes inclinades format per poliuretà 
projectat 35 kg/m³, espessor 60 mm, sobre superfície suport existent. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'aïllament per l'exterior en cobertes inclinades format per 
escuma rígida de poliuretà amb una densitat mínima de 35 kg/m³ i espessor mig mínim de 60 
mm, fabricada "in situ" j projectada sobre el forjat de coberta. Inclús p/p de talls, fixacions i 
neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i 
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja del suport. Projecció de l'escuma de poliuretà. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts 
tèrmics. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, de la pluja i dels impactes, pressions 
o altres accions que el poguessin alterar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.9.- Cobertes 
  
Unitat d'obra QAD020: Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, 
pendent del 1% al 5%, composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment 
escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió 
major o igual a 0,2 MPa, amb espessor medi de 12 cm; impermeabilització bicapa adherida: 
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada amb 
emprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-
30/FP (140) adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; capa 
separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m²); aïllament tèrmic: plafó 
rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 100 mm de gruix, resistència a 
compressió >= 300 kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200 
g/m²); capa de protecció: 5 cm de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Impermeabilització asfàltica: s'evitarà el seu contacte amb olis, grasses, petrolis i dissolvents. 

Capa separadora: s'utilitzaran productes no permeables a la beurada de morters i formigons. 

Es prestarà especial atenció a les incompatibilitats d'ús que s'especifiquen en les fitxes 
tècniques dels diferents elements que poguessin compondre la coberta (suport resistent, 
formació de pendents, barrera de vapor, aïllament tèrmic, impermeabilització i capes 
separadores). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent 
del 1% al 5%, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant 
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 12 
cm d'espessor medi a base de formigó cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM 
II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, densitat 350 
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,093 W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de 
ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, 
adherida, composta per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-
30/FV (50), amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m², de superfície no protegida, 
col·locada amb emprimació asfàltica, tipus EA, i una làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 
g/m², de superfície no protegida adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves 
juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de 
polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 150 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: 
plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superfície 
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 100 mm de gruix, resistència a 
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster 
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unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de 
còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa amb un espessor medi de 5 cm. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des 
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i 
manca de restes d'obra. 

Es comprovarà que els paraments verticals de cassetó, plastrons perimetrals i altres 
elements constructius es troben acabats. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h, havent d'aplicar-se en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin 
dintre dels marges prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, 
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i 
juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i 
reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, 
estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la 
superfície en la què ha d'aplicar-se la membrana. Aplicació de l'emulsió asfàltica. 
Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota 
aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament 
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de 
l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocament i estesa de 
la capa de protecció de grava. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i grossor de la capa de grava. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'abocament de residus d'obra sobre la capa de grava. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que 
la limiten. 
 
2.2.10.- Revestiments 
  
Unitat d'obra RAG011: Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat 
sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant morter de ciment M-
5, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); amb cantoneres de PVC. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; 
sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 15x15 cm, 8 €/m², rebut 
amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de 
paleta, reomplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Inclús p/p de 
preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de 
ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, 
cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta 
mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja 
final. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de 
superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja 
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de 
col·locació i té resistència mecànica, flexibilitat i estabilitat dimensional. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior 
a 30°C, existeixin corrents d'aire o el sol incideixi directament sobre la superfície. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació del morter. Formació de juntes 
de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat 
de rajoles. Acabat i neteja final. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de frecs, punxonament o cops que puguin danyar-lo. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 3 m². 

  
Unitat d'obra RIP025: Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre 
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mà de fons i dues mans 
d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre 
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una 
mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb 
pintura plàstica a base de copolímers acrílics dispersats en mitjà aquós, de gran flexibilitat, 
resistència i adherència (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport 
mitjançant neteja. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el 
suport base. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions 
de pintura, taques d'òxid, de greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències. 

Es comprovarà que es troben adequadament protegits els elements com fusteria i 
vidrieria de les esquitxades de pintura. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 6°C o 
superior a 28°C. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment acabat d’executar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

  
Unitat d'obra RIP030: Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre 
paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues mans 
d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre 
paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà 
de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura 
plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 
Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el 
suport base. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions 
de pintura, taques d'òxid, de greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències. 

Es comprovarà que es troben adequadament protegits els elements com fusteria i 
vidrieria de les esquitxades de pintura. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 6°C o 
superior a 28°C. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment acabat d’executar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

  
Unitat d'obra ROO020: Pintura de dos components, a base de poliuretà alifàtic i dissolvent, 
de color vermell RAL 3016, acabat mat, aplicada en dues mans, (rendiment: 0,2 kg/m² cada 
mà), sobre superfícies interiors de formigó o de morter autonivellant, prèvia aplicació de 0,3 
kg/m² d'emprimació de dos components, a base de resina epoxi (sense incloure la preparació 
del suport). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i aplicació de pintura sobre superfícies interiors de formigó o de morter 
autonivellant, mitjançant l'aplicació amb corró de pèl curt d'una primera mà de pintura de dos 
components, a base de poliuretà alifàtic i dissolvent, de color vermell RAL 3016, acabat mat, i 
una segona mà del mateix producte, (rendiment: 0,2 kg/m² cada mà). Fins i tot p/p de neteja 
de la superfície suport; aplicació de 0,3 kg/m² d'emprimació de dos components, a base de 
resina epoxi; i preparació de la barreja. Sense incloure la preparació del suport. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el 
suport base. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
El suport tindrà una resistència a tracció mínima de 1,5 N/mm² i presentarà una 
porositat i rugositat superficial suficients per a facilitar l'adherència dels productes. 

Es comprovarà que el suport està sec, presentant una humitat inferior al 4%. 

Es comprovarà que està neta de pols, oli, grassa o altre agent contaminant. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura del suport sigui inferior a 10°C o 
superior a 30°C. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja general de la superfície suport. Aplicació amb corró d'una mà d'emprimació. 
Preparació de la mescla. Aplicació de dues mans d'acabat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions 
químiques i mecàniques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

  
Unitat d'obra RPE005: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical 
interior, fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia 
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material i en els fronts de forjat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de revestiment continu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix, 
aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a 
servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre 
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% 
de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles 
no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament 
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors 
de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té 
la porositat i planitud adequades, és rugosa i estable, i està seca. 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de 
portes i finestres, i està conclosa la coberta de l'edifici. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. 
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. 
Acabat superficial. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment acabat d’executar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, 
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 

  
Unitat d'obra RPE011: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical 
interior, en el extradós de la fulla exterior de façana amb cambra d'aire, fins a 3 m d'alçària, 
acabat superficial rugós, amb morter de ciment hidròfug M-5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de revestiment continu de morter de ciment hidròfug M-5, a bona vista, de 10 mm 
de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, en el extradós de la fulla exterior de 
façana amb cambra d'aire, fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós. Inclús p/p de 
preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre 
elles no superior a tres metre, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o 
altres elements rebuts en la seva superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors 
de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té 
la porositat i planitud adequades, és rugosa i estable, i està seca. 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de 
portes i finestres, i està conclosa la coberta de l'edifici. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. 
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment acabat d’executar. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, 
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 

  
Unitat d'obra RSB020: Base per a paviment interior de morter autonivellant de ciment, tipus 
CT C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 60 mm d'espessor, abocada sobre làmina d'aïllament 
per a formació de sòl flotant, mitjançant aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de base per a paviment interior, amb morter de ciment autonivellant tipus CT C20 
F6 segons UNE-EN 13813, de 60 mm de gruix, abocament sobre làmina d'aïllament per a 
formació de sòl flotant, mitjançant aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora). Inclús 
p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de nivell, 
col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, 
envoltant els elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter després de 
l'abocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire 
que pogués haver-hi, formació de junts de retracció i curat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport és sòlid, consistent, està lliure de qualsevol tipus de 
brutícia i pols i no està exposat a la radiació solar ni a corrents d'aire. 

Es verificarà que està col·locat l'aïllant. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 30°C. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Estès 
del morter mitjançant bombament. Reglejat del morter. Formació de juntes de 
retracció. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície final complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es podrà transitar sobre el morter durant les 24 hores següents a la seva formació, havent 
d'esperar set dies per a continuar amb els treballs de construcció i deu dies per a la 
col·locació sobre ell del paviment. Es protegirà la capa superficial per a evitar un assecat 
ràpid a causa de l'acció del sol i dels corrents d'aire. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

  
Unitat d'obra RSA020: Capa fina de pasta anivelladora de terres, tipus CT C20 F6 segons 
UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a regularització i anivellació 
de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines 
sintètiques modificades, que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del 
suport), preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil 
(no inclòs en aquest preu). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de capa fina de pasta anivelladora de terres, tipus CT C20 F6 segons UNE-EN 
13813, de 2 mm de gruix, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la 
superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines 
sintètiques modificades, que actuarà com a pont d'unió, mitjançant corró, procurant un 
repartiment uniforme i evitant la formació de tolls, preparada per rebre paviment ceràmic, de 
suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). Inclús p/p de marcat dels 
nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de nivell, pastat amb creu de pastar 
elèctric, abocat de la barreja i estès en capa contínua, formació de junts i curació del morter. 
Sense incloure la preparació de la superfície suport. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
El suport ha de ser ferm (resistència a tracció mínima de 1,5 N/mm²), net i exempt 
d'olis, greixos, beurades superficials, material fràgil o restes d'altres tractaments. 

Es comprovarà que el suport està sec, presentant una humitat inferior al 3% i amb 
absència de cavitats o buits. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambienti sigui inferior a 5°C o 
superior a 30°C, plogui, existeixi risc de gelada, existeixi vent excessiu o quan el sol 
incideixi directament sobre la superfície. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb batidor 
elèctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície final complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

  
Unitat d'obra RSG010: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 
€/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap 
característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, 
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de 
rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; 
sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), de 20x20 cm, 8 €/m²; 
rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica 
addicional, color gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta 
mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de 
neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes 
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts 
i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el 
suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat 
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% 
més de peces. 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 99 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que ha transcorregut un temps suficient des de la fabricació del 
suport, en cap cas inferior a tres setmanes per a bases o morters de ciment i tres 
mesos per a forjats o soleres de formigó. 

Es comprovarà que el suport està net i pla i sense taques d'humitat. 

AMBIENTALS 
Es comprovarà abans de l'aplicació de l'adhesiu que la temperatura es troba entre 
5°C i 30°C, evitant tant com sigui possible, els corrents forts d'aire i el sol directe. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. 
Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. 
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, 
perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja 
final del paviment. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de frecs, punxonament o cops que puguin danyar-lo. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra RTA010: Fals sostre continu per revestir, situat a una alçada menor de 4 m, de 
plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del 
forjat mitjançant barres metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i formació de fals sostre continu, situat a una alçada menor de 4 m, 
constituït per plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, 
suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre 
dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i separades dels 
paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús p/p d'enganxat de les vores de les plaques i 
rejuntat de la cara vista amb pasta d'escaiola; realització de junts de dilatació, repàs dels 
junts, lliscat final del fals sostre amb una capa de menys d'1 mm de gruix de escaiola i pas de 
la canalització de protecció del cablejat elèctric. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar 
o revestir. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les 
instal·lacions situades sota forjat estan degudament amatents i fixades a ell. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes 
metàl·liques. Col·locació de les plaques. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la 
instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la 
canalització de protecció del cablejat elèctric. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i 
anivellament. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 

  
Unitat d'obra RVE010: Mirall de lluna incolora, de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al 
parament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora, de 3 mm de gruix, amb pintura de 
protecció, color plata, per la seva cara posterior, fixat amb massilla al parament. Inclús 
cairejat perimetral, i massilla. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de suport està acabada. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del suport. Aplicació de la massilla. Col·locació del mirall. Neteja 
final. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El mirall tindrà una adequada fixació al parament. No presentarà escantells o altres 
defectes superficials. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 

2.2.11.- Senyalització i equipament 
  
Unitat d'obra SAL050: Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Giralda "ROCA", color 
blanc, de 560x480 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo "ROCA", 
model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs, acabat crom. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Giralda 
"ROCA", color blanc, de 560x480 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo 
"ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs, acabat crom. 
Fins i tot aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua 
freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. 
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les 
instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan acabades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 
elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de 
l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a 
les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de 
juntes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. 
Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i 
evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni 
es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes 
sobre la seva superfície. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SAI010: Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió 
vertical, sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de 390x680 mm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a 
connexió vertical, sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de 390x680 mm, seient i tapa lacats 
amb frontisses d'acer inoxidable, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres. Fins i tot aixeta de 
regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa 
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, 
connexionat, provat i en funcionament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les 
instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan acabades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 
elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de 
l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. 
Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. 
Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i 
evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni 
es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes 
sobre la seva superfície. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SAU010: Urinari amb alimentació vista i desguàs sifònic encastat, sèrie Mural 
"ROCA", color blanc, de 330x460 mm, equipat amb aixeta temporitzada, Sprint "ROCA", 
model 5A9224C00, acabat crom, de 92x50 mm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació d'urinari de porcellana sanitària esmaltada, amb alimentació 
vista i desguàs sifònic encastat, sèrie Mural "ROCA", color blanc, de 330x460 mm, equipat 
amb aixeta temporitzada, Sprint "ROCA", model 5A9224C00, acabat crom, de 92x50 mm. 
Fins i tot connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell 
i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les 
instal·lacions d'aigua freda, d'aigua calenta i de salubritat estan acabades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 
elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de 
l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a 
la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. 
Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i 
evitant-se la seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni 
es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes 
sobre la seva superfície. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SMA035: Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a 
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer 
inoxidable AISI 304 polit. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, 
per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer 
inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de diàmetre 
exterior i 1 mm de gruix, anivellada i fixada al suport amb les subjeccions subministrades pel 
fabricant. Totalment muntada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport i que aquesta 
posseeix la resistència adequada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i 
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i rascades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SMA040: Portarotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable 
AISI 304, color crom. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i col·locació de portarotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer 
inoxidable AISI 304, color crom, de 132x132x80 mm, fixat al suport amb les subjeccions 
subministrades pel fabricant. Totalment muntat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació 
dels accessoris de suport. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació i anivellament seran adequades. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SMA045: Tovalloler de barra, d'acer inoxidable AISI 304, color crom. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i col·locació de tovalloler de barra, d'acer inoxidable AISI 304, color crom, de 330 
mm de longitud, fixat al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment 
muntat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació 
dels accessoris de suport. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació i anivellament seran adequades. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SMA050: Penjador per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, color crom. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministre i col·locació de penjador per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, color crom, de 
58x50 mm, fixat al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment 
muntat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació 
dels accessoris de suport. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SVB010: Banc per a vestuari amb respatller, penja-robes, altell i sabater, de 
1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 1810 mm d'alçada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de banc per a vestuari amb respatller, penja-robes, altell i 
sabater, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 1810 mm d'alçada, format per 
seient de tres llistons, respatller d'un llistó, penja-robes d'un llistó amb tres penjadors 
metàl·lics, altell d'un llistó i sabater de dos llistons, de fusta envernissada de pi de Flandes, 
de 90x20 mm de secció, fixats a una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció, 
pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús accessoris de muntatge i elements 
d'ancoratge a parament vertical. Totalment muntat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, col·locació i fixació del banc. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SVB010b: Banc per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat 
i 490 mm d'alçada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de banc per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de 
profunditat i 490 mm d'alçada, format per seient de tres llistons de fusta vernissada de pi de 
Flandes, de 90x20 mm de secció, fixat a una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de 
secció, pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús accessoris de muntatge. 
Totalment muntat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SVC010: Cabina amb porta i 1 lateral, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de cabina amb porta i 1 lateral, de tauler fenòlic HPL, de 13 
mm d'espessor, color a escollir, de 2000 mm d'altura i estructura d'alumini anoditzat. Inclús 
elements de fixació, frontisses amb moll, tirador d'acer inoxidable, topall de goma, peus 
regulables en alçada i penjador d'acer inoxidable. Totalment muntada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de la cabina. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra SVC010b: Cabina amb porta, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de cabina amb porta, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir, de 2000 mm d'altura i estructura d'alumini anoditzat. Inclús 
elements de fixació, frontisses amb moll, tirador d'acer inoxidable, topall de goma, peus 
regulables en alçada i penjador d'acer inoxidable. Totalment muntada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de la cabina. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

 
 

2.2.12.- Urbanització interior de la parcel·la 
  
Unitat d'obra UAI020: Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm 
de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa 
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons 
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i 
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment 
instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb 
material granular i sense incloure l'excavació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de 
solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al 
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Es connectarà amb la xarxa de sanejament del municipi, assegurant-se la seva 
estanquitat i circulació. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra UAP010: Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 1,6 m d'alçada útil 
interior, de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor rebut amb morter de ciment 
M-5, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment hidròfug M-15 i elements 
prefabricats de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-
30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa 
circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones 
per als vianants o aparcaments comunitaris. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre compost per fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu 
d'espessor i elements prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de diàmetre interior i de 
1,6 m d'alçada útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-
30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080; arrencada de pou de 0,5 m d'alçada construïda amb fàbrica de maó 
ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment M-5 de 1 cm d'espessor, 
adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment hidròfug M-15 formant arestes i 
cantonades a mitja canya per a rebut de col·lectors, preparat amb junta de goma per rebre 
posteriorment els anells prefabricats de formigó en massa de vora encadellada; anell 
prefabricat de formigó en massa, per pou, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons 
UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'alçària, resistència a compressió 
major de 250 kg/cm² i finalment com acabament superior un con asimètric per brocal de pou, 
prefabricat de formigó en massa, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 
1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'alçària, resistència a compressió major 
de 250 kg/cm², amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons 
UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. Inclús 
preparació del fons de l'excavació, formació de canal en el fons del pou amb formigó en 
massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb el pou i 
segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat superior, rebut de marc, ajustament entre 
tapa i marc i enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el replè del extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó 
en formació de solera. Formació de l'arrancada de fàbrica. Adreçat i brunyiment per 
l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles. Muntatge de les peces 
prefabricades. Formació del canal en el fons del pou. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa 
de registre i accessoris. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El pou quedarà totalment estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el farciment i compactació d'àrids i enfront 
del tràfic pesat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UDR020: Marcat i senyalització de pista de futbol sala amb pintura acrílica mat 
via aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Marcat i senyalització de pista de futbol sala, sobre paviment de resines sintètiques, amb 
línies de 8 cm d'ample, contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de 
pintura acrílica mat via aigua, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, reglamentaria, segons 
normes federatives. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície del paviment està acabada i en unes condicions 
adequades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície. Execució del marcat. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que transcorri el temps previst. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UDR020b: Marcat i senyalització de pista de bàsquet amb pintura acrílica mat 
via aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Marcat i senyalització de pista de bàsquet, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies 
de 5 cm d'ample, contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura 
acrílica mat via aigua, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, reglamentaria, segons normes 
federatives. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície del paviment està acabada i en unes condicions 
adequades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície. Execució del marcat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que transcorri el temps previst. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UDR020c: Marcat i senyalització de pista de handbol amb pintura acrílica mat 
via aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Marcat i senyalització de pista de handbol, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies 
de 8 cm d'ample, contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura 

acrílica mat via aigua, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, reglamentaria, segons normes 
federatives. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície del paviment està acabada i en unes condicions 
adequades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície. Execució del marcat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que transcorri el temps previst. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UDR020d: Marcat i senyalització de pista de voleibol amb pintura acrílica mat 
via aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Marcat i senyalització de pista de voleibol, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies 
de 5 cm d'ample, contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura 
acrílica mat via aigua, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, reglamentaria, segons normes 
federatives. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície del paviment està acabada i en unes condicions 
adequades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície. Execució del marcat. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que transcorri el temps previst. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UJA050: Aportació de terra vegetal (capa de 5 cm), subministrada a granel i 
estesa amb mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, 
mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes 
existents. Inclús p/p de perfilat del terreny, senyalització i protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la 
superfície final és drenant, que té els pendents adequats per a l'evacuació d'aigües. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui o neu. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UJA070: Reg amb mitjans mecànics, mitjançant camió cisterna amb equip de 
polvorització, amb un rendiment de 5 l/m². 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reg amb mitjans mecànics, mitjançant, camió cisterna amb equip de polvorització, amb un 
rendiment de 5 l/m², procurant un repartiment uniforme. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o 
superior a 35°C o existeixi vent excessiu. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Humectació del terreny. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre el terreny regat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UVT010: Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de 
passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de pilars d'acer 
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de tancament de parcel·la mitjançant malla de simple torsió, de 8 mm de passada 
de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de pals d'acer galvanitzat de 48 
mm de diàmetre i 3 m de alçada. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de 
formigó per a rebuda dels muntants, col·locació de la tela i accessoris de muntatge i tesat del 
conjunt. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud 
major de 1 m. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de 
servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a 
iniciar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels muntants i tornapuntes. 
Obertura de buits per col·locació dels muntants. Col·locació dels muntants. Abocat 
del formigó. Aplomat i alineació dels muntants i tornapuntes. Col·locació d'accessoris. 
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els 
buits de longitud major de 1 m. 

  
Unitat d'obra UVT020: Tancament de parcel·la format per malla electrosoldada, de 50x50 mm 
de passada de malla i 4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 
6015, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 de 
secció 30x30x1,5 mm i muntants de pals de tub rectangular d'acer galvanitzat i plastificat en 
color verd RAL 6015, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de tancament de parcel·la mitjançant malla electrosoldada, de 50x50 mm de 
passada de malla i 4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015, 
amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 de secció 
30x30x1,5 mm i muntants de pals de tub rectangular d'acer galvanitzat i plastificat en color 
verd RAL 6015, de 60x60x1,5 mm i alçada 2,50 m. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, 
reblert de formigó per a rebuda dels muntants, col·locació de la malla i accessoris de 
muntatge i tesat del conjunt. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud 
major de 1 m. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de 
servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a 
iniciar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels muntants. Obertura de 
buits per col·locació dels muntants. Col·locació dels muntants. Abocat del formigó. 
Aplomat i alineació dels muntants. Col·locació d'accessoris. Col·locació de la malla i 
atirantat del conjunt. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els 
buits de longitud major de 1 m. 

  
Unitat d'obra UVP020: Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió amb 
acabat galvanitzat en calent de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de porta de pas de 1x2 m, situada en tancament, constituïda 
per malla de simple torsió amb acabat galvanitzat en calent de 8 mm de pas de malla i 1,1 
mm de diàmetre i pals de tub d'acer galvanitzat per immersió. Inclús p/p de replanteig, 
obertura de buits, reblert de formigó HM-20/B/20/I per a rebuda dels muntants, col·locació de 
la malla i accessoris de muntatge i tesat del conjunt. Totalment muntada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nom d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels muntants. Obertura de 
buits per col·locació dels muntants. Col·locació dels muntants. Abocat del formigó. 
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el Nom d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra UVO010: Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en 
peces de 50x25x4 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de llosa prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de 
murs, en peces de 50x25x4 cm, amb trencaaigües, rebut amb morter de ciment hidròfug M-
10, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua. Inclús p/p de preparació de la superfície 
de suport, replanteig, segellat entre peces i unions amb les pilastres amb morter de juntes 
especial per a revestiments de prefabricats de formigó i tractament de protecció 
suplementària mitjançant aplicació sobre el conjunt de pintura hidròfuga incolora en dues 
capes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col·locació, 
aplomat, anivellació i alineació de les peces. Rejuntat i neteja. Aplicació de dues 
capes de pintura hidròfuga incolora. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La pendent serà adequada. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 
El segellat de juntes serà estanc a l'aigua. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UXC010: Paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb 
formigó HA-30/B/20/I fabricat en central, i abocada des de camió, estès i vibrat manual, i 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en 
relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a formigó imprès, 
color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color blanc i capa de segellat final 
amb resina impermeabilitzant d'acabat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-
30/B/20/I fabricat en central, i abocada des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit 
superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a formigó 
imprès, color blanc, compost de ciment, sorra de sílice, additius orgànics i pigments, 

rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma, 
prèvia aplicació de desemmotllant en pols color blanc i segellat final mitjançant aplicació de 
resina impermeabilitzant d'acabat. Inclús p/p de preparació de la superfície de suport del 
formigó, panell de poliestirè expandit de 2 cm de gruix per a l'execució de junts de contorn 
col·locada prop de qualsevol element que interrompi la solera, com a pilars i murs; 
embroquerat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes 
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat dels junts de 
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 del gruix de la solera i posterior 
segellat amb massilla de poliuretà. Neteja final del formigó mitjançant projecció d'aigua a 
pressió. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural 
sobre el què s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com 
línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de 
les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 
bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 
d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 
l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el 
control d'empreses especialitzades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 
rasants. Replanteig de les juntes de formigonat. Estesa de nivells mitjançant 
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Col·locació de la 
malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del 
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formigó. Aplicació manual del morter acolorit enduridor, assegurant-se de la total 
cobriment del formigó fresc. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una 
cobriment total i posterior estampació de teixidures mitjançant motlles. Execució de 
juntes mitjançant cort amb serra de disc. Rentat i neteja del paviment amb màquina 
d'aigua d'alta pressió. Aplicació de la resina impermeabilitzant d'acabat per al guarit 
del formigó. Segellat de juntes amb massilla de poliuretà. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà 
enfront del trànsit fins que transcorri el temps previst. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UXF010: Paviment realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa, tipus S20. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent 
de composició semidensa, tipus S20, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració. Inclús 
p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i 
neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma 
previstes. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació 
de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la 
capa de barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i 
amb la densitat adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UXF010b: Paviment realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de 
composició densa, tipus D12. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent 
de composició densa, tipus D12, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p 
de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i 
neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma 
previstes. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació 
de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la 
capa de barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i 
amb la densitat adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UXB020: Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, 
monocapa, amb secció normalitzada peatonal A4 (20x8) cm (cap rodó) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, monocapa, amb secció 
normalitzada peatonal A4 (20x8) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a 
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm2), de 100 cm de 
longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, rebudes amb morter M-5 de consistència seca 
i posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment M-5, per a ús en zones de 
vianants, realitzat sobre ferm compost per base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 
gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del vorera, abocada des de camió, 
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa 
en aquest preu. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del 
costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de 
paviments flexibles. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base 
de suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. 
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Replè de 
juntes amb morter de ciment. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé 
sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i 
proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, 
independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució 
material (PEM) del projecte. 

 

 

 
 
2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les 
següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum 
inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han 
de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot 
el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

•  Raó social. 
•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del 

contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents 
per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 
coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació 
que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra 
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que 
es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, 
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, 
disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la 
seva manipulació i la seva contaminació. 
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