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Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 00  ENDERROCS, GESTIÓ DE RESIDUS I SERVEIS AFECTATS
Nivell 1 01  ENDERROCS

1 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parets maçoneria T
2 estintolaments T
3 1,000 0,350 1,800 0,500 0,315 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,650 1,800 0,500 0,585 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 2,100 0,500 1,050 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,500 0,500 0,500 0,125 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,500 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
8 4,000 0,700 0,700 0,500 0,980 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,900 1,250 0,600 0,675 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,900 1,250 0,600 0,675 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,900 1,250 0,600 0,675 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,900 0,800 0,600 0,432 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,600 2,500 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,650 2,500 0,600 2,475 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,500 2,500 0,600 2,250 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,650 1,250 0,600 0,488 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,900 1,250 0,600 0,675 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,900 1,250 0,600 0,675 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,500 0,700 0,600 0,210 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,500 0,700 0,600 0,210 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,750 1,300 0,600 0,585 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,800 1,250 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,900 1,250 0,700 0,788 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,900 1,250 0,700 0,788 C#*D#*E#*F#
26 1,000 0,500 1,250 0,700 0,438 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,900 1,250 0,700 0,788 C#*D#*E#*F#
28 1,000 0,500 1,250 0,700 0,438 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,900 1,250 0,700 0,788 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,900 1,250 0,700 0,788 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,500 1,250 0,700 0,438 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,400 1,200 0,700 2,016 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 29,680 SUMSUBTOTAL(

G1:G33)
35 enderrocs 1,000 5,400 2,000 0,350 3,780 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,600 2,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,300 2,300 0,600 7,314 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,600 2,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#
39 1,000 6,600 0,600 0,700 2,772 C#*D#*E#*F#
40 1,000 2,400 2,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 2

41 Subtotal S 27,666 SUMSUBTOTAL(
G35:G40)

42 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,346

2 K2192913 M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
2 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
3 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
4 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
5 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
6 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
7 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
8 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 134,375

3 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre pb 1,000 5,100 2,600 13,260 C#*D#*E#
2 1,000 5,400 4,500 24,300 C#*D#*E#
3 Subtotal S 37,560 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 coberta 1,000 13,800 12,700 175,260 C#*D#*E#
5 1,000 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#
6 1,000 3,800 8,700 33,060 C#*D#*E#
7 1,000 3,300 3,700 12,210 C#*D#*E#
8 Subtotal S 251,130 SUMSUBTOTAL(

G4:G7)

TOTAL AMIDAMENT 288,690

4 K2143C11 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porxo façana nord 7,000 4,600 32,200 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 32,200

5 K214J341 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 1,000 1,300 2,700 3,510 C#*D#*E#
2 1,000 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#
3 p1a 1,000 0,900 1,900 1,710 C#*D#*E#
4 1,000 1,200 2,900 3,480 C#*D#*E#
5 Subtotal S 9,900 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 9,900

6 K21JELF1 U Enderroc de llar de foc deràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 K2163511 M2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formació llar foc T
2 llar de foc 1,000 1,400 5,000 7,000 C#*D#*E#
3 1,000 0,900 2,500 2,250 C#*D#*E#
4 divisions T
5 p1a 1,000 2,700 2,500 6,750 C#*D#*E#
6 1,000 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#
7 1,000 3,700 2,500 9,250 C#*D#*E#
8 p2a 1,000 1,400 2,500 3,500 C#*D#*E#
9 1,000 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#

10 1,000 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#
11 2,000 0,600 2,500 3,000 C#*D#*E#
12 Subtotal S 41,950 SUMSUBTOTAL(

G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 41,950

8 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat (pladur) de 5 a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1a 1,000 3,300 2,500 8,250 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

9 K219FA11 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 poxo 1,000 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1,300

10 K2183501 M2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1a, bany 1,000 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

11 K2155011 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta enderrocada T
2 enderroc del 60% 1,000 13,800 12,700 0,600 105,156 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,400 9,000 0,600 18,360 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,800 8,700 0,600 19,836 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,300 3,700 0,600 7,326 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 150,678 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 150,678

12 K21A1011 U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

13 K21A2011 U Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 K21A3011 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 K21B1011 m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1 1,000 2,700 2,700 C#*D#
2 1,000 4,150 4,150 C#*D#
3 p2 1,000 2,750 2,750 C#*D#
4 1,000 4,200 4,200 C#*D#
5 Subtotal S 13,800 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 13,800

16 K21JB111 U Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 K21JD111 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 K21JG111 U Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 K21CAM01 u Arrencada de mirall amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 K21D1011 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 E21DX001 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i materials de les instal·lacions d'aigua
sanitària existents a desmuntar. Sínclou el taponament de canonades en càrrega i treballs auxiliars per garantir
el funcionament de la xarxa en zones no afectades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 E21DX002 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i materials de la instal·lació elèctrica i
d'enllumenat existents a desmuntar. S'inclou la desconnexió de quadres, protecció de parts actives, i qualsevol
treball complementari per tal de garantir les condicions de seguretat de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 00  ENDERROCS, GESTIÓ DE RESIDUS I SERVEIS AFECTATS
Nivell 1 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 1,000 57,346 1,000 1,000 57,346 C#*D#*E#*F#
2 solera 1,000 134,375 1,000 0,150 20,156 C#*D#*E#*F#
3 sostres 1,000 288,690 1,000 0,250 72,173 C#*D#*E#*F#
4 bigues 1,000 32,200 0,300 0,300 2,898 C#*D#*E#*F#
5 llosa escala 1,000 9,900 1,000 0,200 1,980 C#*D#*E#*F#
6 llar de foc 1,000 1,400 1,000 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#
7 paredó 1,000 41,950 1,000 0,100 4,195 C#*D#*E#*F#
8 envà 1,000 8,250 1,000 0,100 0,825 C#*D#*E#*F#
9 pav. formigó 1,000 1,300 1,000 0,070 0,091 C#*D#*E#*F#

10 enrajolat 1,000 6,600 1,000 0,030 0,198 C#*D#*E#*F#
11 teules 1,000 150,678 1,000 0,040 6,027 C#*D#*E#*F#
12 altres 1,000 20,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 187,289 SUMSUBTOTAL(

G1:G12)
14 35% esponjament P 35,000 65,551 PERORIGEN(G1:

G13,C14)

TOTAL AMIDAMENT 252,840

2 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 1,000 57,346 1,000 1,000 57,346 C#*D#*E#*F#
2 solera 1,000 134,375 1,000 0,150 20,156 C#*D#*E#*F#
3 sostres 1,000 288,690 1,000 0,250 72,173 C#*D#*E#*F#
4 bigues 1,000 32,200 0,300 0,300 2,898 C#*D#*E#*F#
5 llosa escala 1,000 9,900 1,000 0,200 1,980 C#*D#*E#*F#
6 llar de foc 1,000 1,400 1,000 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#
7 paredó 1,000 41,950 1,000 0,100 4,195 C#*D#*E#*F#
8 envà 1,000 8,250 1,000 0,100 0,825 C#*D#*E#*F#
9 pav. formigó 1,000 1,300 1,000 0,070 0,091 C#*D#*E#*F#

10 enrajolat 1,000 6,600 1,000 0,030 0,198 C#*D#*E#*F#
11 teules 1,000 150,678 1,000 0,040 6,027 C#*D#*E#*F#
12 altres 1,000 20,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 187,289 SUMSUBTOTAL(

G1:G12)
14 35% esponjament P 35,000 65,551 PERORIGEN(G1:

G13,C14)

TOTAL AMIDAMENT 252,840

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Nivell 1 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C420 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 2,750 4,800 0,300 3,960 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,700 5,200 0,300 4,212 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,350 5,300 0,300 3,737 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,700 5,300 0,300 2,703 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,700 4,100 0,300 4,551 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,800 9,000 0,300 12,960 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,500 7,800 0,300 8,190 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 40,313 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 40,313

2 E225T002 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pn

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
2 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
3 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
4 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
5 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
6 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
7 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
8 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 134,375

3 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dipòsit 1,000 2,000 3,000 1,800 10,800 C#*D#*E#*F#
2 rases sala màquines 2,000 4,300 0,400 0,400 1,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,176

4 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dipòsit 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#
2 rases sala màquines 2,000 4,300 0,400 3,440 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 9,440

5 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases instal·lacions pb 1,000 6,900 0,400 0,400 1,104 C#*D#*E#*F#
2 1,000 13,700 0,400 0,400 2,192 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,200 0,400 0,400 1,792 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,500 0,400 0,400 2,320 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 0,400 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,800 0,400 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 8,096 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,096

6 E2252777 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 100% del PN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases instal·lacions pb 1,000 6,900 0,400 0,400 1,104 C#*D#*E#*F#
2 1,000 13,700 0,400 0,400 2,192 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,200 0,400 0,400 1,792 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,500 0,400 0,400 2,320 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 0,400 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,800 0,400 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 8,096 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,096

7 E2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa de paviment 1,000 40,313 1,000 1,000 40,313 C#*D#*E#*F#
2 rases 1,000 12,176 1,000 1,000 12,176 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 52,489 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 esponjament 20% P 20,000 10,498 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 62,987

8 E2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa de paviment 1,000 40,313 1,000 1,000 40,313 C#*D#*E#*F#
2 rases 1,000 12,176 1,000 1,000 12,176 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 52,489 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 esponjament 20% P 20,000 10,498 PERORIGEN(G1:

G3,C4)
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 62,987

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Nivell 1 01  FONAMENTS

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases façana 2,000 4,300 0,400 3,440 C#*D#*E#
2 dipòsit 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#
3 Subtotal S 9,440 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,440

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases façana 2,000 4,300 0,400 0,400 1,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,376

3 E31B3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases façana 2,000 4,300 3,500 30,100 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 30,100

4 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dipòsit 2,000 2,000 2,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 2,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 E32BM6CC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dipòsit 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#
2 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#
3 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dipòsit 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#
2 4,000 3,000 2,000 24,000 C#*D#*E#
3 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa fonaments 1,000 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

8 E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa fonaments 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 145CTD01 u Coberta de formigó armat per a pou de bombeig de mides 200x300 cm, amb trampilla metàl·lica d'accés.
realitzada en obra mitjançant subestructura metàl·lica de suport amb perfils laminats en calent en ''l'' treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i encofrat perdut mitjançant encadellat ceràmic de 500x200x30
mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid. realització de solera amb formigó ha-25/p/20/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, executada en obra armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, 15 x 15 d: 5 - 5 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092. inclòs trampilla
metàl·lica de registre d'una fulla batent de 70x70 cm d'acer galvanitzat, per a accés a pous de bombeig,
realitzada amb junta estanca. inclòs pany, ferratges, i elements auxiliars necessaris per a la completa realització
de la unitat d'obra. realitzat segons projecte executiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E7J506SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex o equivalent. tot realitzat per a personal especialitat de
l'empresa subministradora, s'inclou transport i us de maquinaria i eines auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 junta llosa-mur 2,000 2,000 4,000 C#*D#
2 2,000 3,000 6,000 C#*D#
3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
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Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Nivell 1 02  ESTRUCTURA

1 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantía de 0,82 m2/m2 de
sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia 0,08 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 5,100 2,600 13,260 C#*D#*E#
2 1,000 5,400 4,500 24,300 C#*D#*E#
3 1,000 4,100 5,200 21,320 C#*D#*E#
4 Subtotal S 58,880 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 p1a 1,000 4,900 8,800 43,120 C#*D#*E#
6 1,000 3,600 12,600 45,360 C#*D#*E#
7 Subtotal S 88,480 SUMSUBTOTAL(

G5:G6)
8 p2a 1,000 13,800 12,700 175,260 C#*D#*E#
9 1,000 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#

10 Subtotal S 205,860 SUMSUBTOTAL(
G8:G9)

TOTAL AMIDAMENT 353,220

2 E4LF742S m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó prefabricades de 17 a
18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 57,5 kNm per m d'amplària de sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 5,100 2,600 13,260 C#*D#*E#
2 1,000 5,400 4,500 24,300 C#*D#*E#
3 1,000 4,100 5,200 21,320 C#*D#*E#
4 Subtotal S 58,880 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 p1a 1,000 4,900 8,800 43,120 C#*D#*E#
6 1,000 3,600 12,600 45,360 C#*D#*E#
7 Subtotal S 88,480 SUMSUBTOTAL(

G5:G6)
8 p2a 1,000 13,800 12,700 175,260 C#*D#*E#
9 1,000 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#

10 Subtotal S 205,860 SUMSUBTOTAL(
G8:G9)

TOTAL AMIDAMENT 353,220

3 E4B83000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de cèrcols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 5,100 3,500 35,700 C#*D#*E#
2 2,000 2,600 3,500 18,200 C#*D#*E#
3 2,000 5,400 3,500 37,800 C#*D#*E#
4 2,000 4,500 3,500 31,500 C#*D#*E#
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5 1,000 4,100 3,500 14,350 C#*D#*E#
6 1,000 5,200 3,500 18,200 C#*D#*E#
7 Subtotal S 155,750 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
8 p1a 2,000 4,900 3,500 34,300 C#*D#*E#
9 2,000 8,800 3,500 61,600 C#*D#*E#

10 2,000 3,600 3,500 25,200 C#*D#*E#
11 2,000 12,600 3,500 88,200 C#*D#*E#
12 Subtotal S 209,300 SUMSUBTOTAL(

G8:G11)
13 pc 2,000 13,800 3,500 96,600 C#*D#*E#
14 2,000 12,700 3,500 88,900 C#*D#*E#
15 2,000 3,400 3,500 23,800 C#*D#*E#
16 2,000 9,000 3,500 63,000 C#*D#*E#
17 Subtotal S 272,300 SUMSUBTOTAL(

G13:G16)

TOTAL AMIDAMENT 637,350

4 K45818H4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 5,100 0,300 0,300 0,918 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,600 0,300 0,300 0,468 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,400 0,300 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,500 0,300 0,300 0,810 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,100 0,300 0,300 0,369 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,200 0,300 0,300 0,468 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 4,005 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
8 p1a 2,000 4,900 0,300 0,300 0,882 C#*D#*E#*F#
9 2,000 8,800 0,300 0,300 1,584 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,600 0,300 0,300 0,648 C#*D#*E#*F#
11 2,000 12,600 0,300 0,300 2,268 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 5,382 SUMSUBTOTAL(

G8:G11)
13 pc 2,000 13,800 0,300 0,300 2,484 C#*D#*E#*F#
14 2,000 12,700 0,300 0,300 2,286 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,400 0,300 0,300 0,612 C#*D#*E#*F#
16 2,000 9,000 0,300 0,300 1,620 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 7,002 SUMSUBTOTAL(

G13:G16)

TOTAL AMIDAMENT 16,389

5 K45RRP02 M Repicat de mur de maçoneria existent per encaix de forjat de 10 a 15 cm de profunditat, per una alçada entre 20
i 40 cm. neteja superficial de la zona repicada, amb aplicació de pont d'unió amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components. inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a l'abocador i
disposició controlada a monodipòsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 5,100 10,200 C#*D#
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2 2,000 2,600 5,200 C#*D#
3 2,000 5,400 10,800 C#*D#
4 2,000 4,500 9,000 C#*D#
5 1,000 4,100 4,100 C#*D#
6 1,000 5,200 5,200 C#*D#
7 Subtotal S 44,500 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
8 p1a 2,000 4,900 9,800 C#*D#
9 2,000 8,800 17,600 C#*D#

10 2,000 3,600 7,200 C#*D#
11 2,000 12,600 25,200 C#*D#
12 Subtotal S 59,800 SUMSUBTOTAL(

G8:G11)

TOTAL AMIDAMENT 104,300

6 E4ZWTM01 U Connexió entre element estructural i mur de maçoneria existent mitjantçant taladre i ancoratge de barilla
connectora de diàmetre 16 mm i longitud de 20 a 30 cm, i morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 ut/ml T
2 pb 2,000 5,100 3,000 30,600 C#*D#*E#
3 2,000 2,600 3,000 15,600 C#*D#*E#
4 2,000 5,400 3,000 32,400 C#*D#*E#
5 2,000 4,500 3,000 27,000 C#*D#*E#
6 1,000 4,100 3,000 12,300 C#*D#*E#
7 1,000 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#
8 Subtotal S 133,500 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)
9 p1a 2,000 4,900 3,000 29,400 C#*D#*E#

10 2,000 8,800 3,000 52,800 C#*D#*E#
11 2,000 3,600 3,000 21,600 C#*D#*E#
12 2,000 12,600 3,000 75,600 C#*D#*E#
13 Subtotal "A origen" O 312,900 SUMORIGEN(G1:

G12)

TOTAL AMIDAMENT 312,900

7 E45CA8C3 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-25/b/10/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb-1a 1,000 2,900 1,200 0,200 0,696 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,300 1,200 0,200 0,552 C#*D#*E#*F#
3 p1a-2a 1,000 1,800 0,900 0,200 0,324 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,200 1,200 0,200 0,768 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,340 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 2,340

8 E4DCBD02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb-1a 1,000 2,900 1,200 0,200 0,696 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,300 1,200 0,200 0,552 C#*D#*E#*F#
3 p1a-2a 1,000 1,800 0,900 0,200 0,324 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,200 1,200 0,200 0,768 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,340 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 2,340

9 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb-1a 1,000 2,900 1,200 3,480 C#*D#*E#
2 1,000 2,300 1,200 2,760 C#*D#*E#
3 p1a-2a 1,000 1,800 0,900 1,620 C#*D#*E#
4 1,000 3,200 1,200 3,840 C#*D#*E#
5 Subtotal S 11,700 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 11,700

10 E4478111 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 heb-160 T
2 sostre p2a 2,000 2,700 42,600 230,040 C#*D#*E#
3 ipn-160 T
4 pb 1,000 5,000 17,900 89,500 C#*D#*E#
5 ipn180 T
6 pb 4,000 1,800 21,900 157,680 C#*D#*E#
7 ipn280 T
8 pb 4,000 2,100 48,000 403,200 C#*D#*E#
9 Subtotal S 880,420 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 880,420

11 E7D21623 m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements lineals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 heb-160 T
2 sostre p2a 2,000 2,700 0,800 4,320 C#*D#*E#
3 ipn180 T
4 pb 4,000 1,800 0,650 4,680 C#*D#*E#
5 ipn280 T
6 pb 4,000 2,100 1,000 8,400 C#*D#*E#
7 Subtotal S 17,400 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
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TOTAL AMIDAMENT 17,400

12 E7D6PI01 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 2300 µm, amb posterior esmerilat, lijat i neteja de irregularitats de pintura
sobrant, per a dotació de superfície llisa per rebre la pintura d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ipn-160 T
2 pb 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 E894BBJ0 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ipn-160 T
2 pb 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 heb-160 T
2 sostre p2a 4,000 0,300 0,300 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#
3 ipn-160 T
4 pb 2,000 0,300 0,300 0,200 0,036 C#*D#*E#*F#
5 ipn180 T
6 pb 8,000 0,300 0,300 0,200 0,144 C#*D#*E#*F#
7 ipn280 T
8 pb 8,000 0,300 0,300 0,200 0,144 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 0,396 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 0,396

15 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 heb-160 T
2 sostre p2a 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#
3 ipn-160 T
4 pb 2,000 0,300 0,300 0,180 C#*D#*E#
5 ipn180 T
6 pb 8,000 0,300 0,300 0,720 C#*D#*E#
7 ipn280 T
8 pb 8,000 0,300 0,300 0,720 C#*D#*E#
9 Subtotal S 1,980 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 1,980
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16 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 12,200 0,600 0,900 6,588 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,588

17 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de bigues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 12,200 35,000 427,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 427,000

18 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 12,200 0,600 7,320 C#*D#*E#
2 2,000 12,200 0,900 21,960 C#*D#*E#
3 Subtotal S 29,280 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 29,280

19 44M14111 u Estintolament de paret obra de maçoneria de 50-70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer heb 100 per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 40,80 kg/m, per a pas de 0,80 - 1,55 m d'amplària,
col.locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl.lic de <=150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,000 39,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 03  SISTEMA D'ENVOLVENT
Nivell 1 01  ENVOLVENT SOTA RASANT
Nivell 2 01  SOLERES

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
3 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
4 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
5 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
6 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
7 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
8 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
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9 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 134,375

2 E3Z111Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
3 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
4 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
5 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
6 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
7 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
8 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
9 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 134,375

3 E721BGD7 M2 Membrana ga-1 s/une 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat lbm (sbs)-60/g amb una armadura fp de feltre de polièster de 190 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
3 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
4 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
5 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
6 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
7 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
8 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
9 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)
10 5% trobades P 5,000 6,719 PERORIGEN(G1:

G9,C10)
11 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 141,094

4 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 2,000 2,750 4,800 26,400 C#*D#*E#
3 2,000 2,700 5,200 28,080 C#*D#*E#
4 2,000 2,350 5,300 24,910 C#*D#*E#
5 2,000 1,700 5,300 18,020 C#*D#*E#
6 2,000 3,700 4,100 30,340 C#*D#*E#
7 2,000 4,800 9,000 86,400 C#*D#*E#
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8 2,000 3,500 7,800 54,600 C#*D#*E#
9 Subtotal S 268,750 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)
10 5% trobades P 5,000 13,438 PERORIGEN(G1:

G9,C10)
11 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 282,188

5 E7C23531 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
3 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
4 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
5 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
6 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
7 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
8 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
9 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 134,375

6 E7B1TT0L M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt py 300 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
3 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
4 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
5 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
6 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
7 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
8 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
9 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)
10 5% trobades P 5,000 6,719 PERORIGEN(G1:

G9,C10)
11 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 141,094

7 E936CS25 M2 Solera de formigó ha-25/b/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
3 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
4 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
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5 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
6 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
7 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
8 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
9 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 134,375

8 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera T
2 pb 1,000 2,750 4,800 13,200 C#*D#*E#
3 1,000 2,700 5,200 14,040 C#*D#*E#
4 1,000 2,350 5,300 12,455 C#*D#*E#
5 1,000 1,700 5,300 9,010 C#*D#*E#
6 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
7 1,000 4,800 9,000 43,200 C#*D#*E#
8 1,000 3,500 7,800 27,300 C#*D#*E#
9 Subtotal S 134,375 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 134,375

9 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de
gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trobada solera amb murs 4,000 20,700 0,150 12,420 C#*D#*E#
2 6,000 10,800 0,150 9,720 C#*D#*E#
3 4,000 3,800 0,150 2,280 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 24,420

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 03  SISTEMA D'ENVOLVENT
Nivell 1 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Nivell 2 01  COBERTES

1 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals, neteja i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta enderrocada T
2 aprofitament del 40% 1,000 13,800 12,700 0,400 70,104 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,400 9,000 0,400 12,240 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,800 8,700 0,400 13,224 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,300 3,700 0,400 4,884 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 100,452 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)
Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 100,452

2 K52Y31CK m2 Col.locació de teula àrab de ceràmica de color vermell provinent d'aplec, de 25 peces/m2, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta enderrocada T
2 aprofitament del 40% 1,000 13,800 12,700 0,400 70,104 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,400 9,000 0,400 12,240 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,800 8,700 0,400 13,224 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,300 3,700 0,400 4,884 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 100,452 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 100,452

3 K52219MK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col.locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta enderrocada T
2 60% de teules noves 1,000 13,800 12,700 0,600 105,156 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,400 9,000 0,600 18,360 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,800 8,700 0,600 19,836 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,300 3,700 0,600 7,326 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 150,678 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 150,678

4 E7C23472 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades amb
adhesiu de formulació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 13,800 12,700 175,260 C#*D#*E#
2 1,000 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#
3 1,000 3,600 12,600 45,360 C#*D#*E#
4 1,000 4,100 5,200 21,320 C#*D#*E#
5 Subtotal S 272,540 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 272,540

5 K7B11A0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 13,800 12,700 175,260 C#*D#*E#
2 1,000 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#
3 1,000 3,600 12,600 45,360 C#*D#*E#
4 1,000 4,100 5,200 21,320 C#*D#*E#
5 Subtotal S 272,540 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 272,540

6 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada
no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú
EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 13,800 12,700 175,260 C#*D#*E#
2 1,000 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#
3 1,000 3,600 12,600 45,360 C#*D#*E#
4 1,000 4,100 5,200 21,320 C#*D#*E#
5 Subtotal S 272,540 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 5% trobades P 5,000 13,627 PERORIGEN(G1:

G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 286,167

7 K5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14,000 14,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com
a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,400 5,400 C#*D#
2 1,000 3,200 3,200 C#*D#
3 1,000 13,000 13,000 C#*D#
4 1,000 9,000 9,000 C#*D#
5 1,000 11,200 11,200 C#*D#
6 1,000 1,500 1,500 C#*D#
7 1,000 14,200 14,200 C#*D#
8 1,000 0,900 0,900 C#*D#
9 Subtotal S 58,400 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 58,400

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 03  SISTEMA D'ENVOLVENT
Nivell 1 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Nivell 2 02  FAÇANES

1 K1213251 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana sud 1,000 12,200 2,600 31,720 C#*D#*E#
2 1,000 4,500 2,100 9,450 C#*D#*E#
3 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#
4 façana nord 1,000 12,300 6,000 73,800 C#*D#*E#
5 -1,000 4,700 2,300 -10,810 C#*D#*E#
6 1,000 11,800 2,200 25,960 C#*D#*E#
7 façana est 1,000 8,400 4,400 36,960 C#*D#*E#
8 1,000 13,600 8,400 114,240 C#*D#*E#
9 1,000 2,900 3,300 9,570 C#*D#*E#

10 1,000 4,100 2,850 11,685 C#*D#*E#
11 1,000 2,200 1,900 4,180 C#*D#*E#
12 façana oest 1,000 5,500 5,400 29,700 C#*D#*E#
13 1,000 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#
14 1,000 9,900 8,000 79,200 C#*D#*E#
15 1,000 5,600 5,800 32,480 C#*D#*E#
16 1,000 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#
17 1,000 0,700 8,300 5,810 C#*D#*E#
18 Subtotal S 481,635 SUMSUBTOTAL(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 481,635

2 K1215250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana sud 1,000 12,200 2,600 480,000 15.225,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,500 2,100 480,000 4.536,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 480,000 7.680,000 C#*D#*E#*F#
4 façana nord 1,000 12,300 6,000 480,000 35.424,000 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 4,700 2,300 480,000 -5.188,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 11,800 2,200 480,000 12.460,800 C#*D#*E#*F#
7 façana est 1,000 8,400 4,400 480,000 17.740,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,600 8,400 480,000 54.835,200 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,900 3,300 480,000 4.593,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,100 2,850 480,000 5.608,800 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,200 1,900 480,000 2.006,400 C#*D#*E#*F#
12 façana oest 1,000 5,500 5,400 480,000 14.256,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,500 2,300 480,000 2.760,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 9,900 8,000 480,000 38.016,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,600 5,800 480,000 15.590,400 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,200 2,700 480,000 2.851,200 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,700 8,300 480,000 2.788,800 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 231.184,800 SUMSUBTOTAL(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 231.184,800
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3 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recrescut paret façana 1,000 41,500 1,000 41,500 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

4 E7C9H614EA90 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca ref. 208K135605 de la sèrie Edificació Standard de
ROCKWOOL de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft, col.locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recrescut paret façana 1,000 41,500 1,000 41,500 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

5 E612PM55 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment cem ii. inclòs part proporcional
de junta de segellat en els encontres amb l'estructura, reblert de fons de junta amb espuma de poliuretà i
segellat amb masilla de poliuretà tipus pskaflex pr02 o equivalent, i flejes d'acer inoxidable collat al forjat i a
pilars cada 50 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recrescut paret façana 1,000 41,500 1,000 41,500 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

6 E83B61GE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària d'iguals característiques físiques i
estètiques que la resta de façana existent, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de
30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recrescut paret façana 1,000 41,500 1,000 41,500 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

7 K4FR12F1 m Reparació d'esquerda de paret d'obra de massoneria amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col.locació de grapes amb acer en barres corrugades b 500 s de d 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb
morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#
2 5,000 1,200 6,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 K8781170 m2 Neteja de parament de maó ceràmic amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana sud 1,000 12,200 2,600 31,720 C#*D#*E#
2 1,000 4,500 2,100 9,450 C#*D#*E#
3 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#
4 façana nord 1,000 12,300 6,000 73,800 C#*D#*E#
5 -1,000 4,700 2,300 -10,810 C#*D#*E#
6 1,000 11,800 2,200 25,960 C#*D#*E#
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7 façana est 1,000 8,400 4,400 36,960 C#*D#*E#
8 1,000 13,600 8,400 114,240 C#*D#*E#
9 1,000 2,900 3,300 9,570 C#*D#*E#

10 1,000 4,100 2,850 11,685 C#*D#*E#
11 1,000 2,200 1,900 4,180 C#*D#*E#
12 façana oest 1,000 5,500 5,400 29,700 C#*D#*E#
13 1,000 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#
14 1,000 9,900 8,000 79,200 C#*D#*E#
15 1,000 5,600 5,800 32,480 C#*D#*E#
16 1,000 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#
17 1,000 0,700 8,300 5,810 C#*D#*E#
18 Subtotal S 481,635 SUMSUBTOTAL(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 481,635

9 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color en parament de fabrica de mao massis
que ha estat rehabilitada amb diferentes intensitats. inclòs elements auxiliars necessaris per realitzar els treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana sud 1,000 12,200 2,600 31,720 C#*D#*E#
2 1,000 4,500 2,100 9,450 C#*D#*E#
3 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#
4 façana nord 1,000 12,300 6,000 73,800 C#*D#*E#
5 -1,000 4,700 2,300 -10,810 C#*D#*E#
6 1,000 11,800 2,200 25,960 C#*D#*E#
7 façana est 1,000 8,400 4,400 36,960 C#*D#*E#
8 1,000 13,600 8,400 114,240 C#*D#*E#
9 1,000 2,900 3,300 9,570 C#*D#*E#

10 1,000 4,100 2,850 11,685 C#*D#*E#
11 1,000 2,200 1,900 4,180 C#*D#*E#
12 façana oest 1,000 5,500 5,400 29,700 C#*D#*E#
13 1,000 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#
14 1,000 9,900 8,000 79,200 C#*D#*E#
15 1,000 5,600 5,800 32,480 C#*D#*E#
16 1,000 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#
17 1,000 0,700 8,300 5,810 C#*D#*E#
18 Subtotal S 481,635 SUMSUBTOTAL(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 481,635

10 K878B011 M2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fàbrica de maó massis amb acabat mate i
transparent que deixi transpirar el material ceràmic. inclòs elements auxiliars necessaris per el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana sud 1,000 12,200 2,600 31,720 C#*D#*E#
2 1,000 4,500 2,100 9,450 C#*D#*E#
3 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#
4 façana nord 1,000 12,300 6,000 73,800 C#*D#*E#
5 -1,000 4,700 2,300 -10,810 C#*D#*E#
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6 1,000 11,800 2,200 25,960 C#*D#*E#
7 façana est 1,000 8,400 4,400 36,960 C#*D#*E#
8 1,000 13,600 8,400 114,240 C#*D#*E#
9 1,000 2,900 3,300 9,570 C#*D#*E#

10 1,000 4,100 2,850 11,685 C#*D#*E#
11 1,000 2,200 1,900 4,180 C#*D#*E#
12 façana oest 1,000 5,500 5,400 29,700 C#*D#*E#
13 1,000 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#
14 1,000 9,900 8,000 79,200 C#*D#*E#
15 1,000 5,600 5,800 32,480 C#*D#*E#
16 1,000 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#
17 1,000 0,700 8,300 5,810 C#*D#*E#
18 Subtotal S 481,635 SUMSUBTOTAL(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 481,635

11 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels
elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana sud 1,000 12,200 2,600 31,720 C#*D#*E#
2 1,000 4,500 2,100 9,450 C#*D#*E#
3 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#
4 façana nord 1,000 12,300 6,000 73,800 C#*D#*E#
5 -1,000 4,700 2,300 -10,810 C#*D#*E#
6 1,000 11,800 2,200 25,960 C#*D#*E#
7 façana est 1,000 8,400 4,400 36,960 C#*D#*E#
8 1,000 13,600 8,400 114,240 C#*D#*E#
9 1,000 2,900 3,300 9,570 C#*D#*E#

10 1,000 4,100 2,850 11,685 C#*D#*E#
11 1,000 2,200 1,900 4,180 C#*D#*E#
12 façana oest 1,000 5,500 5,400 29,700 C#*D#*E#
13 1,000 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#
14 1,000 9,900 8,000 79,200 C#*D#*E#
15 1,000 5,600 5,800 32,480 C#*D#*E#
16 1,000 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#
17 1,000 0,700 8,300 5,810 C#*D#*E#
18 Subtotal S 481,635 SUMSUBTOTAL(

G1:G17)

TOTAL AMIDAMENT 481,635

12 E89A1BA0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 98,200 98,200 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 98,200

13 E81135L2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 4,300 3,000 12,900 C#*D#*E#
2 1,000 4,300 2,500 10,750 C#*D#*E#
3 p1a 1,000 8,100 2,500 20,250 C#*D#*E#
4 1,000 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#
5 p2a 1,000 8,100 2,500 20,250 C#*D#*E#
6 1,000 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#
7 Subtotal S 80,150 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
8 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 80,150

14 E898DFM0 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1a 1,000 8,100 2,500 20,250 C#*D#*E#
2 1,000 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#
3 p2a 1,000 8,100 2,500 20,250 C#*D#*E#
4 1,000 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#
5 Subtotal S 56,500 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 56,500

15 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 4,300 3,000 12,900 C#*D#*E#
2 1,000 4,300 2,500 10,750 C#*D#*E#
3 Subtotal S 23,650 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 23,650

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 03  SISTEMA D'ENVOLVENT
Nivell 1 02  ENVOLVENT SOBRE RASANT
Nivell 2 04  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

1 1A12CFL6 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra segons plànols de detall, amb finestra o balconera de fusta
de melis envernissada de fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de
fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 4/10/6. Tot segons detall de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusteria exterior T m2
2 108 1,000 7,560 7,560 C#*D#
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3 109 1,000 7,480 7,480 C#*D#
4 110 1,000 6,300 6,300 C#*D#
5 111 1,000 8,400 8,400 C#*D#
6 112 1,000 8,400 8,400 C#*D#
7 113 1,000 1,920 1,920 C#*D#
8 114 1,000 0,720 0,720 C#*D#
9 115 1,000 1,400 1,400 C#*D#

10 116 1,000 2,100 2,100 C#*D#
11 117 1,000 3,900 3,900 C#*D#
12 118 1,000 2,000 2,000 C#*D#
13 119 1,000 27,000 27,000 C#*D#
14 120 1,000 1,500 1,500 C#*D#
15 121 1,000 2,210 2,210 C#*D#
16 122 1,000 3,250 3,250 C#*D#
17 123 1,000 7,200 7,200 C#*D#
18 124 1,000 3,000 3,000 C#*D#
19 125 1,000 0,720 0,720 C#*D#
20 126 1,000 2,160 2,160 C#*D#
21 127 1,000 0,980 0,980 C#*D#
22 Subtotal S 98,200 SUMSUBTOTAL(

G1:G21)

TOTAL AMIDAMENT 98,200

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 04  SISTEMA DE COMPORTIMENTACIÓ
Nivell 1 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Nivell 2 01  ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

1 E614D41K m2 Paredó recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#
2 2,000 0,300 3,000 1,800 C#*D#*E#
3 4,000 0,250 3,000 3,000 C#*D#*E#
4 p1a 1,000 1,300 3,000 3,900 C#*D#*E#
5 2,000 0,300 3,000 1,800 C#*D#*E#
6 2,000 0,350 3,000 2,100 C#*D#*E#
7 p2a 3,000 0,300 3,000 2,700 C#*D#*E#
8 Subtotal S 16,800 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 16,800

2 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1a 4,000 0,900 3,000 10,800 C#*D#*E#
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2 p2a 2,000 4,200 3,000 25,200 C#*D#*E#
3 1,000 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#
4 1,000 2,700 3,000 8,100 C#*D#*E#
5 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#
6 Subtotal S 54,600 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 54,600

3 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt amb ciment cem ii 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 4,300 3,000 25,800 C#*D#*E#
2 1,000 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#
3 1,000 1,700 3,000 5,100 C#*D#*E#
4 8,000 1,000 3,000 24,000 C#*D#*E#
5 p1a 1,000 3,700 3,000 11,100 C#*D#*E#
6 1,000 4,700 3,000 14,100 C#*D#*E#
7 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#
8 p2a 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#
9 2,000 9,500 1,000 19,000 C#*D#*E#

10 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 E66AU005 M2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus trespa athlon de hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix, color
a definir per la do, inclòs ''u'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb
indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 86,500 86,500 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 86,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 04  SISTEMA DE COMPORTIMENTACIÓ
Nivell 1 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Nivell 2 02  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

1 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment segons detall de
projecte, amb bastiment per a envà, paredó o 3/4, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs manetes tipus ocariz
model 1987/600 f1 o d'equivalents característiques, amb pany, bombi i clau mestrejada i ferratges de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 101 1,000 2,520 2,520 C#*D#
2 102 1,000 5,880 5,880 C#*D#
3 103 1,000 10,100 10,100 C#*D#
4 104 1,000 23,550 23,550 C#*D#
5 105 1,000 7,560 7,560 C#*D#
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6 106 1,000 7,560 7,560 C#*D#
7 107 1,000 4,200 4,200 C#*D#
8 Subtotal S 61,370 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 61,370

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 04  SISTEMA DE COMPORTIMENTACIÓ
Nivell 1 02  ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS
Nivell 2 02  CELS RASOS

1 E8442400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 60cm x 60cm i 9,5mm de gruix ,amb
entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada,per una alçària de sostre de 4m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 1,700 3,700 6,290 C#*D#*E#
2 1,000 2,600 5,200 13,520 C#*D#*E#
3 1,000 2,800 4,900 13,720 C#*D#*E#
4 p1a 1,000 2,800 4,900 13,720 C#*D#*E#
5 1,000 2,600 5,200 13,520 C#*D#*E#
6 1,000 4,000 1,300 5,200 C#*D#*E#
7 p2a 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#
8 1,000 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#
9 Subtotal S 72,520 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)
10 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 72,520

2 E8443100 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm, per
una alçària de sostre de 4m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cel ras pladur T
2 pb 1,000 5,200 1,500 7,800 C#*D#*E#
3 p2a 1,000 3,900 4,100 15,990 C#*D#*E#
4 1,000 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#
5 1,000 8,900 4,800 42,720 C#*D#*E#
6 1,000 2,800 5,300 14,840 C#*D#*E#
7 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#
8 Subtotal S 85,250 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 85,250

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Euro



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

AMIDAMENTS Pàg.: 30

Nivell 1 01  REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

1 E81132E1 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 2,800 2,250 12,600 C#*D#*E#
2 2,000 3,800 2,250 17,100 C#*D#*E#
3 2,000 2,600 2,250 11,700 C#*D#*E#
4 2,000 5,200 2,250 23,400 C#*D#*E#
5 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#
6 2,000 4,200 2,500 21,000 C#*D#*E#
7 1,000 1,700 2,250 3,825 C#*D#*E#
8 1,000 3,700 2,250 8,325 C#*D#*E#
9 p1a 2,000 2,500 2,250 11,250 C#*D#*E#

10 2,000 5,100 2,250 22,950 C#*D#*E#
11 4,000 0,900 2,250 8,100 C#*D#*E#
12 2,000 4,900 2,250 22,050 C#*D#*E#
13 2,000 2,750 2,250 12,375 C#*D#*E#
14 4,000 0,900 2,250 8,100 C#*D#*E#
15 1,000 1,800 2,250 4,050 C#*D#*E#
16 1,000 1,300 2,250 2,925 C#*D#*E#
17 2,000 2,200 2,250 9,900 C#*D#*E#
18 p2a 2,000 4,000 2,250 18,000 C#*D#*E#
19 2,000 2,000 2,250 9,000 C#*D#*E#
20 2,000 1,500 2,250 6,750 C#*D#*E#
21 Subtotal S 253,400 SUMSUBTOTAL(

G1:G20)
22 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 253,400

2 E823EV01 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola de valència, de color blanc, de
20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 2,800 2,250 12,600 C#*D#*E#
2 2,000 3,800 2,250 17,100 C#*D#*E#
3 2,000 2,600 2,250 11,700 C#*D#*E#
4 2,000 5,200 2,250 23,400 C#*D#*E#
5 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#
6 2,000 4,200 2,500 21,000 C#*D#*E#
7 1,000 1,700 2,250 3,825 C#*D#*E#
8 1,000 3,700 2,250 8,325 C#*D#*E#
9 p1a 2,000 2,500 2,250 11,250 C#*D#*E#

10 2,000 5,100 2,250 22,950 C#*D#*E#
11 4,000 0,900 2,250 8,100 C#*D#*E#
12 2,000 4,900 2,250 22,050 C#*D#*E#
13 2,000 2,750 2,250 12,375 C#*D#*E#
14 4,000 0,900 2,250 8,100 C#*D#*E#
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15 1,000 1,800 2,250 4,050 C#*D#*E#
16 1,000 1,300 2,250 2,925 C#*D#*E#
17 2,000 2,200 2,250 9,900 C#*D#*E#
18 p2a 2,000 4,000 2,250 18,000 C#*D#*E#
19 2,000 2,000 2,250 9,000 C#*D#*E#
20 2,000 1,500 2,250 6,750 C#*D#*E#
21 Subtotal S 253,400 SUMSUBTOTAL(

G1:G20)
22 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 253,400

3 E81229P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de comunicació vertical, amb guix B1 per a projectar, acabat
lliscat amb guix C6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala pb-p1a 1,000 1,700 1,200 2,040 C#*D#*E#
2 p1a-p2a 1,000 3,900 1,200 4,680 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 6,720

4 E81221P2 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix yg per a
projectar, acabat lliscat amb guix yf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 8,900 2,500 44,500 C#*D#*E#
2 1,000 4,600 2,500 11,500 C#*D#*E#
3 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#
4 2,000 2,200 2,500 11,000 C#*D#*E#
5 2,000 3,700 2,500 18,500 C#*D#*E#
6 1,000 1,600 2,250 3,600 C#*D#*E#
7 1,000 3,700 2,250 8,325 C#*D#*E#
8 1,000 5,100 2,250 11,475 C#*D#*E#
9 1,000 1,500 2,250 3,375 C#*D#*E#

10 1,000 3,800 2,500 9,500 C#*D#*E#
11 1,000 3,700 2,500 9,250 C#*D#*E#
12 1,000 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#
13 p1a 2,000 4,800 2,500 24,000 C#*D#*E#
14 2,000 4,700 2,500 23,500 C#*D#*E#
15 2,000 5,250 2,500 26,250 C#*D#*E#
16 2,000 4,500 2,500 22,500 C#*D#*E#
17 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#
18 1,000 3,900 2,500 9,750 C#*D#*E#
19 3,000 1,300 2,250 8,775 C#*D#*E#
20 1,000 1,750 2,250 3,938 C#*D#*E#
21 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#
22 2,000 7,750 2,500 38,750 C#*D#*E#
23 2,000 3,650 2,500 18,250 C#*D#*E#
24 2,000 4,100 2,500 20,500 C#*D#*E#
25 1,000 3,900 3,000 11,700 C#*D#*E#
26 1,000 1,800 4,000 7,200 C#*D#*E#
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27 p2a 1,000 8,800 2,500 22,000 C#*D#*E#
28 2,000 3,800 2,500 19,000 C#*D#*E#
29 2,000 5,200 2,500 26,000 C#*D#*E#
30 2,000 3,900 2,500 19,500 C#*D#*E#
31 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#
32 2,000 2,600 2,500 13,000 C#*D#*E#
33 Subtotal S 527,138 SUMSUBTOTAL(

G1:G32)
34 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 527,138

5 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 8,900 2,500 44,500 C#*D#*E#
2 1,000 4,600 2,500 11,500 C#*D#*E#
3 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#
4 2,000 2,200 2,500 11,000 C#*D#*E#
5 2,000 3,700 2,500 18,500 C#*D#*E#
6 1,000 1,600 2,250 3,600 C#*D#*E#
7 1,000 3,700 2,250 8,325 C#*D#*E#
8 1,000 5,100 2,250 11,475 C#*D#*E#
9 1,000 1,500 2,250 3,375 C#*D#*E#

10 1,000 3,800 2,500 9,500 C#*D#*E#
11 1,000 3,700 2,500 9,250 C#*D#*E#
12 1,000 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#
13 p1a 2,000 4,800 2,500 24,000 C#*D#*E#
14 2,000 4,700 2,500 23,500 C#*D#*E#
15 2,000 5,250 2,500 26,250 C#*D#*E#
16 2,000 4,500 2,500 22,500 C#*D#*E#
17 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#
18 1,000 3,900 2,500 9,750 C#*D#*E#
19 3,000 1,300 2,250 8,775 C#*D#*E#
20 1,000 1,750 2,250 3,938 C#*D#*E#
21 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#
22 2,000 7,750 2,500 38,750 C#*D#*E#
23 2,000 3,650 2,500 18,250 C#*D#*E#
24 2,000 4,100 2,500 20,500 C#*D#*E#
25 1,000 3,900 3,000 11,700 C#*D#*E#
26 1,000 1,800 4,000 7,200 C#*D#*E#
27 p2a 1,000 8,800 2,500 22,000 C#*D#*E#
28 2,000 3,800 2,500 19,000 C#*D#*E#
29 2,000 5,200 2,500 26,000 C#*D#*E#
30 2,000 3,900 2,500 19,500 C#*D#*E#
31 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#
32 2,000 2,600 2,500 13,000 C#*D#*E#
33 Subtotal S 527,138 SUMSUBTOTAL(

G1:G32)
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34 C#*D#*E#
35 escala pb-p1a 1,000 1,700 1,200 2,040 C#*D#*E#
36 p1a-p2a 1,000 3,900 1,200 4,680 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 533,858

6 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 61,320 61,320 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 61,320

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Nivell 1 02  REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS
Nivell 2 01  PAVIMENTS

1 E9B3137K m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 3,700 5,400 19,980 C#*D#*E#
2 1,000 1,700 1,200 2,040 C#*D#*E#
3 1,000 5,200 1,500 7,800 C#*D#*E#
4 1,000 9,000 4,800 43,200 C#*D#*E#
5 p1a 1,000 3,900 3,300 12,870 C#*D#*E#
6 1,000 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#
7 1,000 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#
8 Subtotal S 91,110 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 91,110

2 E9DA122W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 1,700 3,700 6,290 C#*D#*E#
2 1,000 2,600 5,200 13,520 C#*D#*E#
3 1,000 2,800 4,900 13,720 C#*D#*E#
4 p1a 1,000 2,800 4,900 13,720 C#*D#*E#
5 1,000 2,600 5,200 13,520 C#*D#*E#
6 1,000 4,000 1,300 5,200 C#*D#*E#
7 p2a 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#
8 1,000 0,900 1,500 1,350 C#*D#*E#
9 1,000 2,800 5,300 14,840 C#*D#*E#

10 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#
11 Subtotal S 88,560 SUMSUBTOTAL(

G1:G10)
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TOTAL AMIDAMENT 88,560

3 E9Q14413 m2 Parquet adherit de posts de fusta de bambú de 300x60x10 mm, col·locat a trencajunts, adherit amb cautxú
sintètic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 2,300 3,700 8,510 C#*D#*E#
2 1,000 7,700 3,400 26,180 C#*D#*E#
3 p1a 1,000 4,900 4,800 23,520 C#*D#*E#
4 1,000 4,500 5,300 23,850 C#*D#*E#
5 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
6 1,000 7,800 3,400 26,520 C#*D#*E#
7 p2a 1,000 3,900 4,100 15,990 C#*D#*E#
8 1,000 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#
9 1,000 8,900 4,800 42,720 C#*D#*E#

10 Subtotal S 185,160 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 185,160

4 E9DAPC02 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a 25
peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 7,700 7,400 56,980 C#*D#*E#
2 p1a 1,000 3,000 8,100 24,300 C#*D#*E#
3 p2a 1,000 3,000 8,100 24,300 C#*D#*E#
4 Subtotal S 105,580 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 105,580

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 05  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Nivell 1 02  REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS
Nivell 2 02  SOSTRES

1 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cel ras pladur T
2 pb 1,000 5,200 1,500 7,800 C#*D#*E#
3 p2a 1,000 3,900 4,100 15,990 C#*D#*E#
4 1,000 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#
5 1,000 8,900 4,800 42,720 C#*D#*E#
6 1,000 2,800 5,300 14,840 C#*D#*E#
7 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#
8 Subtotal S 85,250 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)
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TOTAL AMIDAMENT 85,250

2 K43RP35A m2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de
més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bigues T
2 pb 1,000 3,700 5,400 19,980 C#*D#*E#
3 1,000 9,000 4,800 43,200 C#*D#*E#
4 1,000 7,700 3,400 26,180 C#*D#*E#
5 p1a 1,000 3,900 3,300 12,870 C#*D#*E#
6 1,000 4,900 4,800 23,520 C#*D#*E#
7 1,000 4,500 5,300 23,850 C#*D#*E#
8 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
9 1,000 7,800 3,320 25,896 C#*D#*E#

10 Subtotal S 190,666 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 190,666

3 E898UBB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb protector insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua d'acabat
mate sedós, tipus Lasur, amb dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrebigat de sostres T
2 pb 1,000 3,700 5,400 19,980 C#*D#*E#
3 1,000 9,000 4,800 43,200 C#*D#*E#
4 1,000 7,700 3,400 26,180 C#*D#*E#
5 p1a 1,000 3,900 3,300 12,870 C#*D#*E#
6 1,000 4,900 4,800 23,520 C#*D#*E#
7 1,000 4,500 5,300 23,850 C#*D#*E#
8 1,000 3,700 4,100 15,170 C#*D#*E#
9 1,000 7,800 3,320 25,896 C#*D#*E#

10 Subtotal S 190,666 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 190,666

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 06  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS

1 E433IC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'aigua sanitària segons projecte executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E433IC06 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de la xarxa de sanejament segons projecte executiu
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E433IC07 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'electricitat segons projecte executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E433IC08 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de calefacció segons projecte executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E433IC09 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques solars segons projecte executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E433IC10 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques fotovoltàiques segons projecte executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 E433IC11 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de protecció contraincendis, evacuació, i altres
instal·lacions, segons projecte executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OR  OBRA REFORMA
Subcapítol 07  EQUIPAMENT
Nivell 1 01  EQUIPAMENT

1 E433PAC2 PA Partida alçada d'abonament integre de mobiliari de fusta, taules, cadires, tot inclòs segons plànols de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 E433PAC1 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de l'equipament de cuina format per:
2 cuines de vitroceràmica, 2 forns elèctric, 2 campanes extractores, taulell de cuina tipus silestone, 2 neveres, 1
congelador, 2 rentaplats, 2 rentadores, 1 secadora, mobiliari alt i baix d'acer inoxidable, 3 aigüeres. Inclòs
transport i muntatge en obra pel seu funcionament segons especificacions de projecte executiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb
suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 EJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OU  URBANITZACIÓ
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plataforma sud 1,000 91,500 34,000 3.111,000 C#*D#*E#
2 p. est 1,000 40,200 28,900 1.161,780 C#*D#*E#
3 p. nord 1,000 13,200 11,800 155,760 C#*D#*E#
4 p. oest 1,000 14,000 12,000 168,000 C#*D#*E#
5 camí 1,000 3,600 130,000 468,000 C#*D#*E#
6 Subtotal S 5.064,540 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 5.064,540

2 F221C420 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 pista 1,000 19,000 30,000 0,400 228,000 C#*D#*E#*F#
2 aparcament 1,000 40,000 29,000 0,400 464,000 C#*D#*E#*F#
3 zones plaques solars 1,000 13,200 11,800 0,400 62,304 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 754,304 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 camí 1,000 98,000 3,500 0,400 137,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 69,300 4,700 0,400 130,284 C#*D#*E#*F#
7 1,000 145,100 2,750 0,400 159,610 C#*D#*E#*F#
8 1,000 45,000 2,450 0,400 44,100 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 471,194 SUMSUBTOTAL(

G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 1.225,498

3 E225T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pista 1,000 19,000 30,000 570,000 C#*D#*E#
2 aparcament 1,000 40,000 29,000 1.160,000 C#*D#*E#
3 zones plaques solars 1,000 13,200 11,800 155,760 C#*D#*E#
4 Subtotal S 1.885,760 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 camí 1,000 98,000 3,500 343,000 C#*D#*E#
6 1,000 69,300 4,700 325,710 C#*D#*E#
7 1,000 145,100 2,750 399,025 C#*D#*E#
8 1,000 45,000 2,450 110,250 C#*D#*E#
9 Subtotal S 1.177,985 SUMSUBTOTAL(

G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 3.063,745

4 E221F422 M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 1,000 10,600 15,600 2,500 413,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,400

5 E2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pav. 1,000 1.225,498 1.225,498 C#*D#
2 excavació piscina 1,000 413,400 413,400 C#*D#
3 Subtotal S 1.638,898 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 20% esponjament P 20,000 327,780 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 1.966,678

6 E2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pav. 1,000 1.225,498 1.225,498 C#*D#
2 excavació piscina 1,000 413,400 413,400 C#*D#
3 Subtotal S 1.638,898 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 20% esponjament P 20,000 327,780 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 1.966,678

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OU  URBANITZACIÓ
Subcapítol 02  PISCINA

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 1,000 16,200 11,300 183,060 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 183,060

2 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 1,000 2,000 10,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 10,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,700 15,000 0,300 15,300 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 24,300 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

3 E32BM6CC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#
2 1,000 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#
3 2,000 1,700 15,000 51,000 C#*D#*E#
4 Subtotal S 81,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 81,000

4 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 2,000 2,000 10,000 40,000 C#*D#*E#
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2 2,000 1,000 10,000 20,000 C#*D#*E#
3 4,000 1,700 15,000 102,000 C#*D#*E#
4 Subtotal S 162,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 162,000

5 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 1,000 16,200 11,300 0,300 54,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,918

6 E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 1,000 16,200 11,300 0,300 54,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,918

7 E7Z1SJ05 M Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita modificada tipus fuga-stop de fixcer o equivalent, col·locat en
obra per a personal especialitat de l'empresa subministradora, en junta freda prèviament al formigonat de alçats
de murs, al contacte amb lloses o sabates de base. Inclòs transport i ús de maquinaria i eines auxiliars
necessàries per completar la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 15,600 31,200 C#*D#
2 2,000 10,600 21,200 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 52,400

8 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entre llosa-mur 2,000 15,600 0,300 9,360 C#*D#*E#
2 2,000 10,600 0,300 6,360 C#*D#*E#
3 vora perimetral 2,000 15,600 0,300 9,360 C#*D#*E#
4 2,000 10,600 0,300 6,360 C#*D#*E#
5 Subtotal S 31,440 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 31,440

9 E788IP02 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals i verticals, amb 'Hidrofix' de Fixcer o equivalent, de rendiment
3,2kg/m2 mínim aplicat en dues capes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piscina 1,000 16,200 11,300 183,060 C#*D#*E#
2 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#
3 1,000 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#
4 2,000 1,700 15,000 51,000 C#*D#*E#
5 Subtotal S 264,060 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
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TOTAL AMIDAMENT 264,060

10 E5Z15A2B M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5
r, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra piscina 1,000 16,200 11,300 183,060 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 183,060

11 ED5HCP01 M Vora prefabricada de formigó de secció interior rectangular de mides 28x19x12,6 cm, sistema s9 wiesbaden de
Rosa gres ref: 941 o equivalent, de 6,8 kg de pes, col.locat amb lletada d'unió tipus primfix de fixcer o
equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de ciment portland, totalment instal.lat i connectada a
baixant o xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vora perimetral 2,000 15,600 0,300 9,360 C#*D#*E#
2 2,000 10,600 0,300 6,360 C#*D#*E#
3 Subtotal S 15,720 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,720

12 ED5HCP02 U Peça de vora per a cantonera interior o exterior, prefabricada de formigó, sistema s9 wiesbaden de Rosa gres
ref:948, 943 o equivalent, col.locat amb lletada d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part
de primfix i una part de ciment portland, totalment instal.lat i connectada a baixant o xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 E82DER25 M2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina amb rajola ceràmica de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus
Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de nylon de suport, de Rosagres
o equivalent. col.locades prèvia aplicació de ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o
equivalent i rejuntat amb beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 revestiment vasos piscina T
2 parets 1,000 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#
3 1,000 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#
4 2,000 1,700 15,000 51,000 C#*D#*E#
5 Subtotal S 81,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 81,000

14 E9DDRP55 m2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina, amb rajola ceràmica antilliscant de color blanc de 32x32x0,5
cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de nylon de suport, de
Rosagres o equivalent, col.locades prèvia aplicació de ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de
fixcer o equivalent i rejuntat amb beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 revestiment vasos piscina T
2 paviment 1,000 16,200 11,300 183,060 C#*D#*E#
3 Subtotal S 183,060 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 183,060

15 EB15BE03 u Subministre i col·locació d'escala d'acer inoxidable per a piscina de 4 graons, model Partida ref:ptdx4 1a de
Rosagres o equivalent, amb tub rodó, col·locat en obra amb fixacions mecàniques amb pletina rectangular
d'acer inoxidable, inlcòs ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 E433CF01 PA Partida alçada d'abonament integre pel muntatge i instal·lació de caseta de fusta segons projecte executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OU  URBANITZACIÓ
Subcapítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS

1 EB12VA02 U Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent de 150x180 cm d'alçada, format per un marc de perfils
tubulars conformats en fred de 40x20x1,5 mm, muntants verticals de perfils tubulars conformats en fred de
35x20x1,5 mm separats 10 cm. Pilars de 40x40x4 mm fixats al mur amb xapa de 200x100x10 mm de gruix amb
4 cargols m-10, acabat amb pintura a l'esmalt sintétic. Realitzat en taller i muntat en obra segons projecte
executiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 46,000 46,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 E898APF0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 92,000 1,000 1,800 165,600 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 165,600

3 EB12BF01 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format per un marc perimetral i muntants verticals separats 10
cm. acabat envernissat. Realitzat en taller i muntat en obra segons projecte executiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 190,900 190,900 C#*D#
2 1,000 103,700 103,700 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 294,600

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OU  URBANITZACIÓ
Subcapítol 04  SISTEMA D'ACABATS
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1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pista 1,000 19,000 30,000 0,200 114,000 C#*D#*E#*F#
2 aparcament 1,000 40,000 29,000 0,200 232,000 C#*D#*E#*F#
3 zones plaques solars 1,000 13,200 11,800 0,200 31,152 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 377,152 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 camí 1,000 98,000 3,500 0,200 68,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 69,300 4,700 0,200 65,142 C#*D#*E#*F#
7 1,000 145,100 2,750 0,200 79,805 C#*D#*E#*F#
8 1,000 45,000 2,450 0,200 22,050 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 235,597 SUMSUBTOTAL(

G5:G8)
10 vora piscina 1,000 19,000 2,000 0,200 7,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,000 2,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 11,600 SUMSUBTOTAL(

G10:G11)

TOTAL AMIDAMENT 624,349

2 F9365H51 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vora piscina 1,000 19,000 2,000 0,200 7,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,000 2,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 11,600 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 11,600

3 E7B21A0L M2 Lamina separadora de polietile de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes, col.locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pista 1,000 19,000 30,000 0,200 114,000 C#*D#*E#*F#
2 aparcament 1,000 40,000 29,000 0,200 232,000 C#*D#*E#*F#
3 zones plaques solars 1,000 13,200 11,800 0,200 31,152 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 377,152 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 camí 1,000 98,000 3,500 0,200 68,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 69,300 4,700 0,200 65,142 C#*D#*E#*F#
7 1,000 145,100 2,750 0,200 79,805 C#*D#*E#*F#
8 1,000 45,000 2,450 0,200 22,050 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 235,597 SUMSUBTOTAL(

G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 612,749

4 E9Z4AA16 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 d: 6 - 6 b
500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a l'armadura de lloses de formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pista 1,000 19,000 30,000 0,200 114,000 C#*D#*E#*F#
2 aparcament 1,000 40,000 29,000 0,200 232,000 C#*D#*E#*F#
3 zones plaques solars 1,000 13,200 11,800 0,200 31,152 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 377,152 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 camí 1,000 98,000 3,500 0,200 68,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 69,300 4,700 0,200 65,142 C#*D#*E#*F#
7 1,000 145,100 2,750 0,200 79,805 C#*D#*E#*F#
8 1,000 45,000 2,450 0,200 22,050 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 235,597 SUMSUBTOTAL(

G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 612,749

5 F9G227F8 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pista 1,000 19,000 30,000 0,200 114,000 C#*D#*E#*F#
2 aparcament 1,000 40,000 29,000 0,200 232,000 C#*D#*E#*F#
3 zones plaques solars 1,000 13,200 11,800 0,200 31,152 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 377,152 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 377,152

6 F9G2EP01 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic amb 1 passada d'helicopter, afegint
4 kg/m2 de pols de quars gris amb aspecte sorrenc d'aripaq o equivalent, amb cantell bisellat i encofrat per anar
vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí 1,000 98,000 3,500 0,200 68,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 69,300 4,700 0,200 65,142 C#*D#*E#*F#
3 1,000 145,100 2,750 0,200 79,805 C#*D#*E#*F#
4 1,000 45,000 2,450 0,200 22,050 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 235,597 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 235,597

7 FBATU010 U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb pintura de
poliuretà, amb mitjant manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F9GZ2524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 junta de paviment 8,000 19,000 152,000 C#*D#
2 5,000 30,000 150,000 C#*D#
3 10,000 29,000 290,000 C#*D#
4 8,000 40,000 320,000 C#*D#
5 4,000 11,800 47,200 C#*D#
6 3,000 13,200 39,600 C#*D#
7 Subtotal S 998,800 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 998,800

9 F9F5U009 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40X4 CM, TIPUS TORHO O EQUIVALENT,
EN VORERES DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vora piscina 1,000 19,000 2,000 38,000 C#*D#*E#
2 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#
3 Subtotal S 58,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 58,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OU  URBANITZACIÓ
Subcapítol 05  SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I SERVEIS

1 E433PC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació completa de depuració de piscina exterior segons projecte
executiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OU  URBANITZACIÓ
Subcapítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 FQS1BA10 U Subministre i col.locació de cistella de basket normalitzada, totalment muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQS1BA13 U Subministre i col.locació de porteria de hambol normalitzada, totalment muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQS1BA15 U Subministre i col.locació d'elements de suport de xarxa de voleyball normalitzada, totalment muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQ211112 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FQ10BT50 U Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de formigó prefabricat, amb acabat pulit, subministart i
col.locat en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OU  URBANITZACIÓ
Subcapítol 07  JARDINERIA

1 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 1,000 1,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 FR3P1113 M3 Aportacio i incorporacio de terra vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora sobre pneumatics amb
accessori anivellador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 1,000 1,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 FR632J73 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de
12 t, en un pendent del 25 al 75 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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4 FR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FR476456 U Subministrament populus nigra italica (pollancre) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FR450302 U Subministrament acacia dealbata  (mimosa)  de 20 a 25 cm de perimetre, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FR47262C U SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE 55 CM I PROFUNDITAT 66 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 . 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC MASIA
Capítol OZ  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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MA D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 21,99000 €

A0123000 H Oficial 1a encofrador 21,99000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 21,99000 €

A0125000 H Oficial 1a soldador 22,36000 €

A0127000 H Oficial 1a col.locador 21,99000 €

A0129000 H Oficial 1a guixaire 21,99000 €

A012A000 H Oficial 1a fuster 22,36000 €

A012D000 H Oficial 1a pintor 21,99000 €

A012E000 H Oficial 1a vidrier 21,37000 €

A012F000 H Oficial 1a manyà 22,34000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 22,72000 €

A012J000 H Oficial 1a lampista 22,72000 €

A012L000 H Oficial 1a llauner 22,72000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 22,72000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A0133000 H Ajudant encofrador 19,53000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 19,53000 €

A0135000 H Ajudant soldador 19,60000 €

A0137000 H Ajudant col.locador 19,53000 €

A013A000 H Ajudant fuster 19,68000 €

A013D000 H Ajudant pintor 19,53000 €

A013F000 H Ajudant manyà 19,60000 €

A013H000 H Ajudant electricista 19,50000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,50000 €

A013M000 H Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 H Manobre 18,39000 €

A0149000 H Manobre guixaire 18,39000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,03000 €

A016P000 H Peo jardiner 18,83000 €



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 54,50000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 41,12000 €

C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 44,55000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 55,40000 €

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 49,07000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,48000 €

C133M0R0 H Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200 kg 43,59000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 31,42000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 49,79000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 41,44000 €

C1503000 H Camió grua 44,75000 €

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 23,90000 €

C150AC00 m3 Subministre, recollida i gestio de residus amb contenidor, de 4 m3 de capacitat 15,08000 €

C150AE00 M3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 10,53000 €

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 42,80000 €

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 151,25000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1705700 H Formigonera de 250 l 2,72000 €

C170H000 H Màquina tallajunts 10,15000 €

C2003000 H Remolinador mecànic 5,07000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,67000 €

C200F000 H Màquina taladradora 3,46000 €

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,10000 €

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,37000 €

C200V000 H Equip d'injecció manual de resines 1,54000 €

C200X000 H Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 3,97000 €

CRE23000 h Motoserra 2,90000 €

CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kva 6,70000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 16,19000 €

CZ173000 h Equip de raig de pols de vidre micronitzat 3,97000 €
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B0111000 M3 Aigua 1,01000 €

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,18000 €

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,25000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0332300 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 18,22000 €

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,03000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 19,78000 €

B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 0,51000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 94,44000 €

B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32.5, en sacs 76,19000 €

B0521150 Kg Guix yg, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar 0,11000 €

B0521200 Kg Guix yf 0,13000 €

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 0,09000 €

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color 0,28000 €

B05AER25 kg Beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent. 1,59000 €

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,10000 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

64,04000 €

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

61,16000 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

58,44000 €

B064E26C M3 Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

74,75000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,82000 €

B065760B M3 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

69,72000 €

B065910C M3 Formigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

64,72000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,87000 €

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 0,29000 €

B0714000 Kg Morter sintètic de resines epoxi 3,28000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

1,32000 €

B071ER25 kg Ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent. 0,84000 €

B071PF05 l Lletada d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de
ciment portland,

4,34000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 12,20000 €

B0907200 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

14,62000 €

B090B000 kg Adhesiu de niló solubre 1,46000 €

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,10000 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 4,45000 €
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B09Z0001 U Broquet d'injecció per a resines 0,45000 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0A31000 Kg Clau acer 1,15000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,02000 €

B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 1,95000 €

B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A62F00 U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,85000 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,67000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,45000 €

B0B34133 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m,
segons une 36092

1,77000 €

B0B34134 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm, d:6-6 mm, b 500 t, 6x2,2 m,
segons une 36092

2,29000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,31000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,98000 €

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,75000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,93000 €

B0CVU015 M2 Divisòria amb placa resines sintètiques tipus trespa athlon de hoesch o equivalent, de 13 mm de
gruix, color a definir per la do, inclòs ''u'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

148,26000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,15000 €

B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 19,56000 €

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl.lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

11,12000 €

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,05000 €

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,16000 €

B0DZA000 L Desencofrant 2,27000 €

B0DZJ0K6 M2 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,22000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica r150 kp/cm2, de 29x14x5 cm, per a revestir 0,26000 €

B0F1D252 U Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,33000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,24000 €

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,43000 €

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0,33000 €

B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1 0,21000 €

B0FH5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 13,94000 €

B0FHPT05 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit sense esmaltar de forma rectangular preu alt,
de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

14,52000 €
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B0FHRG01 m2 Rajola ceràmica de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320, de peces
de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de nylon de suport, de Rosagres o equivalent.

17,67000 €

B0FHRG02 m2 Rajola ceràmica antilliscant de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320,
de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de nylon de suport, de Rosagres o equivalent.

19,77000 €

B0FHU100 m2 Rajola de valència, 20x20 cm, de color blanc 8,65000 €

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

83,87000 €

B0G19K04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu mitjà, de 20 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

55,54000 €

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,11000 €

B1511BA1 U Subministre i col.locació de cistella de basket normalitzada, totalment muntada. 1.350,79000 €

B1511HA1 U Subministre i col.locació de porteria de hambol normalitzada, totalment muntada. 851,47000 €

B151BA15 U Subministre i col.locació d'elements de suport de xarxa de voleyball normalitzada, totalment
muntada.

550,00000 €

B2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97000 €

B2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a
1,45 t/m3

5,22000 €

B2RA3400 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts 6,96000 €

B44Z5011 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,92000 €

B44Z501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,02000 €

B44Z50BA Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,18000 €

B44Z8011 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

B4D93EC6 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària 0,88000 €

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131
kN

6,94000 €

B4LZ170L m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 4,94000 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim 0,33000 €

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim 0,50000 €

B5ZHU001 m Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a
màxim, i secció rectangular

12,80000 €

B5ZHU002 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,17000 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de nilo de d 8/10 mm 0,23000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,18000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,15000 €

B712D0Z0 M2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral lbm (sbs) 60/g-fp amb armadura de feltre de
polièster de 190 g/m2

9,44000 €

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,39000 €

B7711A00 M2 Lamina de polietile de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes 0,13000 €

B7711F00 M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,18000 €
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B7B11A00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2 0,75000 €

B7B11TT0 M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt py 300 o equivalent. 1,85000 €

B7C23200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en 13163, de 20 mm de gruix, de 30 kpa de tensió a
la compressió i de 0,45 m2k/w de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb cantell llis

1,55000 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

9,24000 €

B7C23530 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat

11,53000 €

B7C9H610EA90 m2 Panell semirígid de llana de roca de 135x60x5 cm, revestit per una cara amb paper kraft, amb
barrera de vapor, de densitat nominal 30 kg/m3 i resistència tèrmica 1,35 m2K/W, ref. 208K135605
de la sèrie Edificació Standard de ROCKWOOL

4,93000 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim 0,25000 €

B7D20023 m3 Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i projectat sobre elements lineals 244,22000 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,55000 €

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,83000 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 21,32000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,11000 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 4,81000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7Z1SJ05 m Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita modificada tipus fuga-stop de fixcer o equivalent.
Inclòs ús de maquinaria i eines auxiliars necessàries per completar la unitat d'obra.

18,44000 €

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,99000 €

B7Z2IP02 kg Impermeabilització de paraments horitzontals i verticals, amb 'Hidrofix' de Fixcer o equivalent, de
rendiment 3,2kg/m2 mínim

1,59000 €

B7ZB05SC Ml Segellat de junts entre llosa i murs de formigó, amb sistema vandex 7,51000 €

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,22000 €

B8442400 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 60x60 cm i vora
vista (A) , per quedar l'entremat vist

7,45000 €

B84ZA030 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x60 cm

3,30000 €

B878B011 m2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fabrica de maó massis amb
acabat mate i transparent que deixi transpira el material ceràmic

6,37000 €

B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 9,71000 €

B89ZC100 Kg Esmalt de poliuretà d'un component 5,96000 €

B89ZNE00 Kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 13,07000 €

B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 3,33000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,75000 €

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 9,60000 €

B8AZB000 Kg Vernís sintètic 7,05000 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 6,15000 €

B8ZA3000 Kg Protector químic insecticida-fungicida 6,23000 €

B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 9,32000 €

B8ZAF000 Kg Imprimació fosfatant 6,38000 €

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 8,91000 €

B8ZAH000 Kg Imprimació neutralitzadora acrílica 16,37000 €

B8ZAM000 Kg Imprimació fixadora acrílica 6,89000 €

B8ZAU001 l Protector insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua d'acabat mate sedós, tipus Lasur 10,07000 €
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B8ZZ4000 kg Pulpa de paper 2,02000 €

B9CZ1000 Kg Beurada blanca 0,75000 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,79000 €

B9F1V001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 4 cm de gruix 9,22000 €

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 494,08000 €

B9Q14413 m2 Post per a parquet adherit de fusta de roure americà nature, de 300x60x10 mm 16,05000 €

BA1A47L6 m2 Finestra de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una
fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

252,84000 €

BABGRP01 u Trampilla metàl·lica de registre d'una fulla batent de 70x70 cm d'acer galvanitzat, per a accés a
pous de bombeig, realitzada amb junta estanca. inclòs pany, ferratges, i elements auxiliars
necessaris per a la completa realització de la unitat d'obra.

269,35000 €

BAN31110 m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, amb accessoris per a persiana 5,21000 €

BAP37175 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

31,79000 €

BAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

38,02000 €

BAZ12196 m Tapajunts de fusta de melis per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

1,32000 €

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 1,68000 €

BAZDM008 U Joc de manetes per a portes interiors tipus ocariz model 1987/600 f1 o d'equivalents
característiques. inclós pany, bombi i clau mestrejada i ferratges de seguretat. col.locada en obra
segons projecte executiu

38,11000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 14,38000 €

BB12VA01 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format per un marc perimetral i muntants verticals
separats 10 cm. acabat envernissat. Realitzat en taller i muntat en obra segons projecte executiu.

149,45000 €

BB12VA02 u Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent de 150x180 cm d'alçada, format per un marc
de perfils tubulars conformats en fred de 40x20x1,5 mm, muntants verticals de perfils tubulars
conformats en fred de 35x20x1,5 mm separats 10 cm. Inclòs elements de fixació i ancoratge per
anar muntat sobre murs de formigó. Realitzat en taller i muntat en obra segons projecte executiu.

189,85000 €

BB15BE03 u Escala d'acer inoxidable per a piscina de 4 graons, model Partida ref:ptdx4 1a de Rosagres o
equivalent, amb tub rodó.

411,23000 €

BC171B20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm

36,59000 €

BD5HCP01 u Canal prefabricada de formigó de secció interior rectangular de mides 28x19x12,6 cm, sistema s9
wiesbaden de Rosa gres ref: 941 o equivalent, de 6,8 kg de pes, col.locat amb morter adhesiu
Tecnocol flex o equivalent.

11,73000 €

BD5HCP02 U Peça de canal per a cantonera interior o exterior, prefabricada de formigó, sistema s9 wiesbaden
de Rosa gres ref:948, 943 o equivalent, col.locada amb morter adhesiu Tecnocol flex o equivalent.

92,19000 €

BJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt 60,23000 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb
elements de fixació i suport mural

38,33000 €

BJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb
els elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment

120,02000 €

BQ10BT50 u Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de formigó prefabricat, amb acabat pulit,
subministart i col.locat en obra.

1.425,00000 €

BQ211110 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

62,96000 €

BR3P2110 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m,
segons ntj 05t, subministrada a granel

43,16000 €
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MATERIALS

BR450302 U Acacia dealbata  (mimosa)  de 20 a 25 cm de perimetre, en contenidor 196,61000 €

BR47262C U PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE 55 CM I
PROFUNDITAT 66 CM

127,30000 €

BR476456 U Populus nigra italica (pollancre)  de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica 32,75000 €
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D060M021 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 71,58000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 94,44000 = 14,16600

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 15,43000 = 23,91650

Subtotal: 49,63930 49,63930

COST DIRECTE 71,58030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,58030

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 73,16000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 19,03000 = 17,12700

Subtotal: 17,12700 17,12700
Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,72000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 94,44000 = 14,16600

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,03000 = 27,94650

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,25000 = 12,51250
B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,80680 54,80680
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COST DIRECTE 73,15780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,15780

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,10000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 19,68000 = 32,07840
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,250      x 94,44000 = 23,61000

Subtotal: 55,89040 55,89040

COST DIRECTE 76,09640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,09640

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,21000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 66,00280 66,00280
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COST DIRECTE 86,20880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,20880

D0701911 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,03000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,450      x 94,44000 = 42,49800

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 19,68000 = 29,12640
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 71,82640 71,82640

COST DIRECTE 92,03240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,03240

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 81,63000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,875 /R x 19,03000 = 16,65125

Subtotal: 16,65125 16,65125
Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,500 /R x 2,72000 = 1,36000

Subtotal: 1,36000 1,36000
Materials

B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32.5, en sacs 0,450      x 76,19000 = 34,28550
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 19,68000 = 29,12640
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 63,61390 63,61390

COST DIRECTE 81,62515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,62515
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D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0532310 Kg Calç aèria cl 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800

Subtotal: 85,20040 85,20040

COST DIRECTE 106,39990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,39990

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 101,55000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 19,68000 = 27,15840
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 80,34760 80,34760

COST DIRECTE 101,54710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,54710
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D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050      x 0,67000 = 0,70350

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081

Subtotal: 0,71431 0,71431

COST DIRECTE 0,92191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92191

D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,72000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 21,99000 = 0,06597
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,003 /R x 19,53000 = 0,05859

Subtotal: 0,12456 0,12456
Materials

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,45000 = 1,59500

Subtotal: 1,59500 1,59500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00125

COST DIRECTE 1,72081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72081

D0B34135 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15
cm d: 5 - 5 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

Rend.: 1,000 2,11000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,99000 = 0,08796
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,53000 = 0,07812

Subtotal: 0,16608 0,16608
Materials

B0B34133 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une
36092

1,100      x 1,77000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700
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COST DIRECTE 2,11308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11308

D0B34136 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15
cm d: 6 - 6 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

Rend.: 1,000 2,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,53000 = 0,07812
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,99000 = 0,08796

Subtotal: 0,16608 0,16608
Materials

B0B34134 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm, d:6-6 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une
36092

1,100      x 2,29000 = 2,51900

Subtotal: 2,51900 2,51900

COST DIRECTE 2,68508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68508

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,61000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,53000 = 0,07812
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,99000 = 0,08796

Subtotal: 0,16608 0,16608
Materials

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,31000 = 1,44100

Subtotal: 1,44100 1,44100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00166

COST DIRECTE 1,60874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60874

D0B34288 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 3,53000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,006 /R x 19,53000 = 0,11718

Subtotal: 0,24912 0,24912
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Materials
B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
1,100      x 2,98000 = 3,27800

Subtotal: 3,27800 3,27800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00249

COST DIRECTE 3,52961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52961

D0B3428A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 5,52000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,53000 = 0,13671
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 21,99000 = 0,15393

Subtotal: 0,29064 0,29064
Materials

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,100      x 4,75000 = 5,22500

Subtotal: 5,22500 5,22500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00291

COST DIRECTE 5,51855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51855
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P-1 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, de
cassetons morter de ciment amb una quantía de 0,82
m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia
de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 59,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E45A17G3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

0,080      x 92,04893 = 7,36391

E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

15,000      x 1,38156 = 20,72340

E4BADC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

1,000      x 2,47068 = 2,47068

E4D93EC6 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

0,820      x 8,94302 = 7,33328

E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

1,000      x 21,90077 = 21,90077

Subtotal: 59,79204 59,79204

COST DIRECTE 59,79204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,79204

P-2 145CTD01 u Coberta de formigó armat per a pou de bombeig de
mides 200x300 cm, amb trampilla metàl·lica d'accés.
realitzada en obra mitjançant subestructura metàl·lica
de suport amb perfils laminats en calent en ''l''
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant i encofrat perdut mitjançant encadellat
ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid. realització de solera amb formigó
ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
executada en obra armada amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer, 15 x 15 d: 5 - 5 b 500 t 6
x 2,2, segons une 36092. inclòs trampilla metàl·lica
de registre d'una fulla batent de 70x70 cm d'acer
galvanitzat, per a accés a pous de bombeig,
realitzada amb junta estanca. inclòs pany, ferratges, i
elements auxiliars necessaris per a la completa
realització de la unitat d'obra. realitzat segons
projecte executiu.

Rend.: 1,000 1.068,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E9Z4AA25 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 d:
5 - 5 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, pel control de
la fissuració superficial en paviment o solera

6,000      x 2,30295 = 13,81770

EABGRP01 U Trampilla metàl·lica de registre d'una fulla batent de
70x70 cm d'acer galvanitzat, per a accés a pous de
bombeig, realitzada amb junta estanca. inclòs pany,

1,000      x 282,20600 = 282,20600
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ferratges, i elements auxiliars necessaris per a la
completa realització de la unitat d'obra.

E4435325 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

320,000      x 1,83428 = 586,96960

E5Z2FZ4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

6,000      x 16,93860 = 101,63160

E936SPB0 M2 Solera de formigó ha-25/p/20/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, executada en obra amb formació de
pendents fins a un 3%.

6,000      x 13,90929 = 83,45574

Subtotal: 1.068,08064 1.068,08064

COST DIRECTE 1.068,08064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.068,08064

P-3 1A12CFL6 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
segons plànols de detall, amb finestra o balconera de
fusta de melis envernissada de fulla batent i
classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 4/10/6. Tot segons
detall de projecte

Rend.: 1,000 355,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EA1A4FL6 u Finestra de fusta de melis per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies

0,720      x 385,92330 = 277,86478

EAZ12196 m Tapajunts de fusta de melis per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

3,333      x 2,38134 = 7,93701

EC171B24 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

0,800      x 47,27500 = 37,82000

EAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

0,694      x 25,00800 = 17,35555

E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

1,000      x 14,70375 = 14,70375

Subtotal: 355,68109 355,68109
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COST DIRECTE 355,68109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 355,68109

P-4 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment segons
detall de projecte, amb bastiment per a envà, paredó
o 3/4, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs manetes
tipus ocariz model 1987/600 f1 o d'equivalents
característiques, amb pany, bombi i clau mestrejada i
ferratges de seguretat

Rend.: 1,000 173,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BAZDM008 U Joc de manetes per a portes interiors tipus ocariz
model 1987/600 f1 o d'equivalents característiques.
inclós pany, bombi i clau mestrejada i ferratges de
seguretat. col.locada en obra segons projecte
executiu

1,000      x 38,11000 = 38,11000

Subtotal: 38,11000 38,11000
Partides d'obra

EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

0,800      x 72,26564 = 57,81251

EAP37175 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

0,800      x 31,79000 = 25,43200

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000      x 17,65418 = 35,30836

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

6,800      x 2,46866 = 16,78689

Subtotal: 135,33976 135,33976

COST DIRECTE 173,44976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,44976

P-5 44M14111 u Estintolament de paret obra de maçoneria de 50-70
cm de gruix, amb dos perfils d'acer heb 100 per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 40,80 kg/m, per a pas de 0,80 - 1,55 m
d'amplària, col.locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per
les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de
<=150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 544,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <=5 m amb puntal tubular metàl.lic de 3
tubs i <=150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

8,000      x 9,46670 = 75,73360

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,420      x 38,18723 = 16,03864
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K4FR667F m2 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica de r150, per a revestir de 29x14x5 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:3 elaborat a l'obra

0,504      x 440,77113 = 222,14865

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt elaborat a l'obra

0,019      x 584,58192 = 11,10706

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

55,000      x 2,16792 = 119,23560

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra

65,000      x 1,48532 = 96,54580

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,036      x 104,21919 = 3,75189

Subtotal: 544,56124 544,56124

COST DIRECTE 544,56124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 544,56124

P-6 E21DX001 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador
autoritzat dels elements i materials de les
instal·lacions d'aigua sanitària existents a desmuntar.
Sínclou el taponament de canonades en càrrega i
treballs auxiliars per garantir el funcionament de la
xarxa en zones no afectades.

Rend.: 1,000 258,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 5,000 /R x 19,50000 = 97,50000
A012J000 H Oficial 1a lampista 5,000 /R x 22,72000 = 113,60000

Subtotal: 211,10000 211,10000
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 1,500 /R x 31,42000 = 47,13000

Subtotal: 47,13000 47,13000

COST DIRECTE 258,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,23000

P-7 E21DX002 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador
autoritzat dels elements i materials de la instal·lació
elèctrica i d'enllumenat existents a desmuntar.
S'inclou la desconnexió de quadres, protecció de
parts actives, i qualsevol treball complementari per tal
de garantir les condicions de seguretat de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 273,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 5,000 /R x 22,72000 = 113,60000
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A013H000 H Ajudant electricista 5,000 /R x 19,50000 = 97,50000

Subtotal: 211,10000 211,10000
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 2,000 /R x 31,42000 = 62,84000

Subtotal: 62,84000 62,84000

COST DIRECTE 273,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,94000

P-8 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,035 /R x 54,50000 = 1,90750

Subtotal: 1,90750 1,90750

COST DIRECTE 1,90750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90750

P-9 E221F422 M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de
fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,065 /R x 54,50000 = 3,54250

Subtotal: 3,54250 3,54250

COST DIRECTE 3,72640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72640

P-10 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560

Subtotal: 0,73560 0,73560
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,150 /R x 41,12000 = 6,16800

Subtotal: 6,16800 6,16800
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COST DIRECTE 6,90360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90360

P-11 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a
1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 1,10340 1,10340
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,160 /R x 41,12000 = 6,57920

Subtotal: 6,57920 6,57920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01655

COST DIRECTE 7,69915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,69915

P-12 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

COST DIRECTE 1,83900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83900

P-13 E2252777 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 100% del PN

Rend.: 1,000 15,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 19,03000 = 9,51500
A0140000 H Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780

Subtotal: 9,88280 9,88280
Maquinària

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,500 /R x 8,48000 = 4,24000
C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kw
0,020 /R x 54,50000 = 1,09000

Subtotal: 5,33000 5,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14824

COST DIRECTE 15,36104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36104

P-14 E225T002 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del pn

Rend.: 1,000 0,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,004 /R x 18,39000 = 0,07356

Subtotal: 0,07356 0,07356
Maquinària

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,004 /R x 49,07000 = 0,19628

Subtotal: 0,19628 0,19628

COST DIRECTE 0,26984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26984

P-15 E225T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del pm

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780

Subtotal: 0,36780 0,36780
Maquinària

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 49,07000 = 0,98140

Subtotal: 0,98140 0,98140

COST DIRECTE 1,34920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34920

P-16 E2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,130 /R x 49,79000 = 6,47270

Subtotal: 6,47270 6,47270

COST DIRECTE 6,47270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47270
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P-17 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,230 /R x 31,42000 = 7,22660

Subtotal: 7,22660 7,22660

COST DIRECTE 7,22660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22660

P-18 E2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 2,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 2,97000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

COST DIRECTE 2,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97000

P-19 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

1,000      x 5,22000 = 5,22000

Subtotal: 5,22000 5,22000

COST DIRECTE 5,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22000

P-20 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 95,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 151,25000 = 15,12500

Subtotal: 15,12500 15,12500
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 67,87000 = 74,65700
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Subtotal: 74,65700 74,65700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08276

COST DIRECTE 95,38176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,38176

P-21 E31B3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,53000 = 0,15624
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194

Subtotal: 0,28818 0,28818
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,06000 = 0,00541
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

Subtotal: 0,92732 0,92732

COST DIRECTE 1,21550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21550

P-22 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 92,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,240 /R x 18,39000 = 4,41360
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940

Subtotal: 5,73300 5,73300
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 151,25000 = 15,12500

Subtotal: 15,12500 15,12500
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14333

COST DIRECTE 92,26483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,26483
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P-23 E32BM6CC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 21,99000 = 0,59373
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,53000 = 0,52731

Subtotal: 1,12104 1,12104
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,06000 = 0,02162
D0B34288 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 3,52961 = 3,52961

Subtotal: 3,55123 3,55123

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01682

COST DIRECTE 4,68909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68909

P-24 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <=3 m

Rend.: 1,000 15,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 0,315 /R x 19,53000 = 6,15195
A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 21,99000 = 6,15720

Subtotal: 12,30915 12,30915
Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,43000 = 0,64470
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 8,15000 = 0,08232

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,16000 = 1,30152
B0A31000 Kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,45000 = 0,45000

B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160

Subtotal: 2,77595 2,77595

COST DIRECTE 15,08510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08510

P-25 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 88,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,144 /R x 18,39000 = 2,64816
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,096 /R x 21,99000 = 2,11104

Subtotal: 4,75920 4,75920
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 151,25000 = 12,10000

Subtotal: 12,10000 12,10000
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07139

COST DIRECTE 88,19409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,19409

P-26 E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,030 /R x 19,53000 = 0,58590

Subtotal: 1,24560 1,24560
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,06000 = 0,02162
D0B34288 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 3,52961 = 3,52961

Subtotal: 3,55123 3,55123

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01868

COST DIRECTE 4,81551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81551

P-27 E3Z111Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de
formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 6,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940

Subtotal: 3,52620 3,52620
Materials

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

0,053      x 58,44000 = 3,09732
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

Subtotal: 3,09732 3,09732

COST DIRECTE 6,62352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62352

P-28 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,99000 = 1,64925

Subtotal: 4,40775 4,40775
Materials

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,105      x 58,44000 = 6,13620

Subtotal: 6,13620 6,13620

COST DIRECTE 10,54395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54395

P-29 E433CF01 PA Partida alçada d'abonament integre pel muntatge i
instal·lació de caseta de fusta segons projecte
executiu

Rend.: 1,000 4.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 E433IC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
d'aigua sanitària segons projecte executiu

Rend.: 1,000 21.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 E433IC06 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
de la xarxa de sanejament segons projecte executiu

Rend.: 1,000 16.900,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 E433IC07 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
d'electricitat segons projecte executiu

Rend.: 1,000 30.600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 E433IC08 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
de calefacció segons projecte executiu

Rend.: 1,000 46.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 E433IC09 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
de plaques solars segons projecte executiu

Rend.: 1,000 72.300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 E433IC10 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
de plaques fotovoltàiques segons projecte executiu

Rend.: 1,000 42.300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-36 E433IC11 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
de protecció contraincendis, evacuació, i altres
instal·lacions, segons projecte executiu

Rend.: 1,000 7.400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 E433PAC1 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
de l'equipament de cuina format per:
2 cuines de vitroceràmica, 2 forns elèctric, 2
campanes extractores, taulell de cuina tipus silestone,
2 neveres, 1 congelador, 2 rentaplats, 2 rentadores, 1
secadora, mobiliari alt i baix d'acer inoxidable, 3
aigüeres. Inclòs transport i muntatge en obra pel seu
funcionament segons especificacions de projecte
executiu.

Rend.: 1,000 21.256,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 E433PAC2 PA Partida alçada d'abonament integre de mobiliari de
fusta, taules, cadires, tot inclòs segons plànols de
projecte

Rend.: 1,000 45.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 E433PC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació
completa de depuració de piscina exterior segons
projecte executiu

Rend.: 1,000 25.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

E4435325 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,018 /R x 22,36000 = 0,40248
A0135000 H Ajudant soldador 0,010 /R x 19,60000 = 0,19600

Subtotal: 0,59848 0,59848
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,10000 = 0,05580

Subtotal: 0,05580 0,05580
Materials

B44Z50BA Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

COST DIRECTE 1,83428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83428

P-40 E4478111 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0122000 H Oficial 1a paleta 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985
A0140000 H Manobre 0,015 /R x 18,39000 = 0,27585

Subtotal: 0,60570 0,60570
Materials

B44Z8011 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01514

COST DIRECTE 1,65084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65084

P-41 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 100,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,336 /R x 18,39000 = 6,17904
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,084 /R x 21,99000 = 1,84716

Subtotal: 8,02620 8,02620
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 151,25000 = 21,17500

Subtotal: 21,17500 21,17500
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350

COST DIRECTE 100,46470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,46470

E45A17G3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 92,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,246 /R x 21,99000 = 5,40954
A0140000 H Manobre 0,984 /R x 18,39000 = 18,09576

Subtotal: 23,50530 23,50530
Materials

B065910C M3 Formigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 64,72000 = 67,95600
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Subtotal: 67,95600 67,95600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58763

COST DIRECTE 92,04893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,04893

P-42 E45CA8C3 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-25/b/10/iia, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 94,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,984 /R x 18,39000 = 18,09576
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,246 /R x 21,99000 = 5,40954

Subtotal: 23,50530 23,50530
Materials

B065760B M3 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

1,020      x 69,72000 = 71,11440

Subtotal: 71,11440 71,11440

COST DIRECTE 94,61970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,61970

P-43 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de bigues

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,06000 = 0,00954
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

Subtotal: 0,93145 0,93145

COST DIRECTE 1,34665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34665

P-44 E4B83000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de cèrcols

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
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Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,06000 = 0,00530
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

Subtotal: 0,92721 0,92721

COST DIRECTE 1,34241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34241

E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 21,99000 = 0,24189

Subtotal: 0,43719 0,43719
Materials

D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,92191 = 0,92191

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,015      x 1,06000 = 0,01590

Subtotal: 0,93781 0,93781

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00656

COST DIRECTE 1,38156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38156

E4BADC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,83040 0,83040
Materials

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,60874 = 1,60874

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,06000 = 0,01908

Subtotal: 1,62782 1,62782
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01246

COST DIRECTE 2,47068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47068

P-45 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,53000 = 0,52731
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 21,99000 = 0,59373

Subtotal: 1,12104 1,12104
Materials

D0B3428A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 5,51855 = 5,51855

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,06000 = 0,02120

Subtotal: 5,53975 5,53975

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01682

COST DIRECTE 6,67761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67761

P-46 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària
<= 5 m

Rend.: 1,000 27,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0133000 H Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800

Subtotal: 24,91200 24,91200
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,43000 = 0,51557
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,1016      x 1,05000 = 1,15668
B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,0302      x 19,56000 = 0,59071

Subtotal: 2,86037 2,86037
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COST DIRECTE 27,77237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,77237

E4D93EC6 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

Rend.: 1,000 8,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,035 /R x 18,39000 = 0,64365
A0121000 H Oficial 1a 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,86355 0,86355
Materials

B4D93EC6 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de
60x20 cm i 22 cm d'alçària

9,1665      x 0,88000 = 8,06652

Subtotal: 8,06652 8,06652

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01295

COST DIRECTE 8,94302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,94302

E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 21,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 0,350 /R x 19,53000 = 6,83550
A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550

Subtotal: 16,73100 16,73100
Materials

B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,15000 = 0,12307

B0A31000 Kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606
B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,1495      x 1,28000 = 1,47136

B0DZJ0K6 M2 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,22000 = 2,44045

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,43000 = 0,21474

Subtotal: 4,75149 4,75149

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41828

COST DIRECTE 21,90077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,90077
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P-47 E4DCBD02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta
de pi, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 53,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 1,150 /R x 19,53000 = 22,45950
A0123000 H Oficial 1a encofrador 1,265 /R x 21,99000 = 27,81735

Subtotal: 50,27685 50,27685
Materials

B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 19,56000 = 0,29536

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 203,19000 = 0,77212
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,43000 = 0,55814
B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,28000 = 1,40800

B0DZA000 L Desencofrant 0,060      x 2,27000 = 0,13620
B0A31000 Kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 3,28563 3,28563

COST DIRECTE 53,56248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,56248

P-48 E4LF742S m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb
revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
prefabricades de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7
m, llum < 5 m, de moment flector últim 57,5 kNm per
m d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 24,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,110 /R x 21,99000 = 2,41890
A0140000 H Manobre 0,220 /R x 18,39000 = 4,04580

Subtotal: 6,46470 6,46470
Materials

B4LZ170L m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 70 cm i alçària de 20 cm

1,491      x 4,94000 = 7,36554

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

1,5015      x 6,94000 = 10,42041

Subtotal: 17,78595 17,78595

COST DIRECTE 24,25065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,25065

P-49 E4ZWTM01 U Connexió entre element estructural i mur de
maçoneria existent mitjantçant taladre i ancoratge de
barilla connectora de diàmetre 16 mm i longitud de 20
a 30 cm, i morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada.

Rend.: 1,000 15,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

Subtotal: 12,85350 12,85350
Maquinària

C200V000 H Equip d'injecció manual de resines 0,050 /R x 1,54000 = 0,07700

Subtotal: 0,07700 0,07700
Materials

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,027      x 0,67000 = 0,68809

B09Z0001 U Broquet d'injecció per a resines 1,000      x 0,45000 = 0,45000
B0907200 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,058      x 14,62000 = 0,84796

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,210      x 1,32000 = 0,27720

Subtotal: 2,26325 2,26325

COST DIRECTE 15,19375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19375

P-50 E5Z15A2B M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 12,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875
A0140000 H Manobre 0,125 /R x 18,39000 = 2,29875

Subtotal: 5,04750 5,04750
Materials

D060M021 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 71,58030 = 7,22961

Subtotal: 7,22961 7,22961

COST DIRECTE 12,27711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27711

E5Z2FZ4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 16,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
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Subtotal: 12,47400 12,47400
Materials

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 9,996      x 0,10000 = 0,99960
B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 10,500      x 0,33000 = 3,46500

Subtotal: 4,46460 4,46460

COST DIRECTE 16,93860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,93860

P-51 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de
zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 39,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A012L000 H Oficial 1a llauner 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 13,89950 13,89950
Materials

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de nilo de d 8/10 mm

5,000      x 0,23000 = 1,15000

B5ZHU002 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

2,500      x 3,17000 = 7,92500

B5ZHU001 m Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i
secció rectangular

1,300      x 12,80000 = 16,64000

Subtotal: 25,71500 25,71500

COST DIRECTE 39,61450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,61450

P-52 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat de 290x140x100 mm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt amb ciment cem ii 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 32,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,360 /R x 18,39000 = 6,62040
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,728 /R x 21,99000 = 16,00872

Subtotal: 22,62912 22,62912
Materials

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 31,200      x 0,24000 = 7,48800
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0213      x 106,39990 = 2,26632
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Subtotal: 9,75432 9,75432

COST DIRECTE 32,38344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38344

P-53 E612PM55 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en
771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 amb ciment cem ii. inclòs part
proporcional de junta de segellat en els encontres
amb l'estructura, reblert de fons de junta amb espuma
de poliuretà i segellat amb masilla de poliuretà tipus
pskaflex pr02 o equivalent, i flejes d'acer inoxidable
collat al forjat i a pilars cada 50 cm.

Rend.: 1,000 60,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,176 /R x 21,99000 = 25,86024
A0140000 H Manobre 0,590 /R x 18,39000 = 10,85010

Subtotal: 36,71034 36,71034
Materials

B0F1D252 U Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

59,360      x 0,33000 = 19,58880

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0351      x 106,39990 = 3,73464

Subtotal: 23,32344 23,32344

COST DIRECTE 60,03378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,03378

P-54 E614D41K m2 Paredó recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de
supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,160 /R x 18,39000 = 2,94240
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,320 /R x 21,99000 = 7,03680

Subtotal: 9,97920 9,97920
Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0053      x 106,39990 = 0,56392

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,599      x 0,43000 = 3,26757

Subtotal: 3,83149 3,83149
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COST DIRECTE 13,81069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,81069

P-55 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 20,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,460 /R x 21,99000 = 10,11540
A0140000 H Manobre 0,230 /R x 18,39000 = 4,22970

Subtotal: 14,34510 14,34510
Materials

B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons
la norma une-en 771-1

22,5012      x 0,21000 = 4,72525

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0128      x 106,39990 = 1,36192

Subtotal: 6,08717 6,08717

COST DIRECTE 20,43227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,43227

P-56 E66AU005 M2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus
trespa athlon de hoesch o equivalent, de 13 mm de
gruix, color a definir per la do, inclòs ''u'' d'alumini de
remat superior i inferior, peus regulables, frontisses,
tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable

Rend.: 1,000 197,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0137000 H Ajudant col.locador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 41,52000 41,52000
Materials

B0CVU015 M2 Divisòria amb placa resines sintètiques tipus trespa
athlon de hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix,
color a definir per la do, inclòs ''u'' d'alumini de remat
superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i
pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable

1,050      x 148,26000 = 155,67300

Subtotal: 155,67300 155,67300

COST DIRECTE 197,19300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,19300
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P-57 E721BGD7 M2 Membrana ga-1 s/une 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat lbm (sbs)-60/g amb una armadura fp
de feltre de polièster de 190 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A0137000 H Ajudant col.locador 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 9,52650 9,52650
Materials

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,300      x 0,99000 = 0,29700
B712D0Z0 M2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció

mineral lbm (sbs) 60/g-fp amb armadura de feltre de
polièster de 190 g/m2

1,100      x 9,44000 = 10,38400

Subtotal: 10,68100 10,68100

COST DIRECTE 20,20750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,20750

P-58 E788IP02 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals i
verticals, amb 'Hidrofix' de Fixcer o equivalent, de
rendiment 3,2kg/m2 mínim aplicat en dues capes.

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials

B7Z2IP02 kg Impermeabilització de paraments horitzontals i
verticals, amb 'Hidrofix' de Fixcer o equivalent, de
rendiment 3,2kg/m2 mínim

3,240      x 1,59000 = 5,15160

Subtotal: 5,15160 5,15160

COST DIRECTE 11,20860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20860

P-59 E7B1TT0L M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt
py 300 o equivalent.

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,27020 1,27020
Materials

B7B11TT0 M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt
py 300 o equivalent.

1,100      x 1,85000 = 2,03500
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Subtotal: 2,03500 2,03500

COST DIRECTE 3,30520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30520

P-60 E7B21A0L M2 Lamina separadora de polietile de 50 micres de gruix
i 48 g/m2 de pes, col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970
A0137000 H Ajudant col.locador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295

Subtotal: 0,95265 0,95265
Materials

B7711A00 M2 Lamina de polietile de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de
pes

1,100      x 0,13000 = 0,14300

Subtotal: 0,14300 0,14300

COST DIRECTE 1,09565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09565

P-61 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col.locada no adherida

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970

Subtotal: 0,95265 0,95265
Materials

B7711F00 M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,18000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

COST DIRECTE 1,15065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15065

P-62 E7C23472 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40
mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locades amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 13,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920

Subtotal: 2,49480 2,49480
Materials
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B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,315      x 4,45000 = 1,40175

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050      x 9,24000 = 9,70200

Subtotal: 11,10375 11,10375
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,49467 = 0,03742

Subtotal: 0,03742 0,03742

COST DIRECTE 13,63597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63597

P-63 E7C23531 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50
mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940
A0140000 H Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170

Subtotal: 1,87110 1,87110
Materials

B7C23530 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat

1,050      x 11,53000 = 12,10650

Subtotal: 12,10650 12,10650

COST DIRECTE 13,97760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97760

P-64 E7C9H614EA90 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca ref.
208K135605 de la sèrie Edificació Standard de
ROCKWOOL de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de
gruix amb paper kraft, col.locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920

Subtotal: 2,49480 2,49480
Materials

B7C9H610E m2 Panell semirígid de llana de roca de 135x60x5 cm,
revestit per una cara amb paper kraft, amb barrera de
vapor, de densitat nominal 30 kg/m3 i resistència
tèrmica 1,35 m2K/W, ref. 208K135605 de la sèrie
Edificació Standard de ROCKWOOL

1,050      x 4,93000 = 5,17650
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B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,25000 = 0,75000

Subtotal: 5,92650 5,92650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03742

COST DIRECTE 8,45872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45872

P-65 E7D21623 m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter format per
ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre
elements lineals

Rend.: 1,000 9,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B7D20023 m3 Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i
projectat sobre elements lineals

0,0408      x 244,22000 = 9,96418

Subtotal: 9,96418 9,96418

COST DIRECTE 9,96418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,96418

P-66 E7D6PI01 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 2300 µm,
amb posterior esmerilat, lijat i neteja de irregularitats
de pintura sobrant, per a dotació de superfície llisa
per rebre la pintura d'acabat.

Rend.: 1,000 42,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,770 /R x 21,99000 = 16,93230
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A013D000 H Ajudant pintor 0,075 /R x 19,53000 = 1,46475

Subtotal: 20,23605 20,23605
Materials

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 8,91000 = 1,51559
B89ZT000 Kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,60000 = 20,66400

Subtotal: 22,17959 22,17959

COST DIRECTE 42,41564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,41564

P-67 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20
mm de gruix

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 0,110 /R x 19,53000 = 2,14830
A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,220 /R x 21,99000 = 4,83780
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Subtotal: 6,98610 6,98610
Materials

B7C23200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en
13163, de 20 mm de gruix, de 30 kpa de tensió a la
compressió i de 0,45 m2k/w de resistència tèrmica,
amb les cares llises i amb cantell llis

1,080      x 1,55000 = 1,67400

Subtotal: 1,67400 1,67400

COST DIRECTE 8,66010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66010

P-68 E7J506SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema
vandex o equivalent. tot realitzat per a personal
especialitat de l'empresa subministradora, s'inclou
transport i us de maquinaria i eines auxiliars.

Rend.: 1,000 7,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B7ZB05SC Ml Segellat de junts entre llosa i murs de formigó, amb
sistema vandex

1,000      x 7,51000 = 7,51000

Subtotal: 7,51000 7,51000

COST DIRECTE 7,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51000

P-69 E7Z1SJ05 M Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita
modificada tipus fuga-stop de fixcer o equivalent,
col·locat en obra per a personal especialitat de
l'empresa subministradora, en junta freda prèviament
al formigonat de alçats de murs, al contacte amb
lloses o sabates de base. Inclòs transport i ús de
maquinaria i eines auxiliars necessàries per
completar la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 23,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,160 /R x 21,99000 = 3,51840

Subtotal: 3,51840 3,51840
Materials

B7Z1SJ05 m Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita
modificada tipus fuga-stop de fixcer o equivalent.
Inclòs ús de maquinaria i eines auxiliars necessàries
per completar la unitat d'obra.

1,100      x 18,44000 = 20,28400

Subtotal: 20,28400 20,28400

COST DIRECTE 23,80240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,80240
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P-70 E81132E1 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de
regle

Rend.: 1,000 17,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,460 /R x 21,99000 = 10,11540
A0140000 H Manobre 0,310 /R x 18,39000 = 5,70090

Subtotal: 15,81630 15,81630
Materials

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,018      x 86,20880 = 1,55176

Subtotal: 1,55176 1,55176

COST DIRECTE 17,36806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36806

P-71 E81135L2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat

Rend.: 1,000 20,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0194      x 101,54710 = 1,97001

Subtotal: 1,97001 1,97001

COST DIRECTE 20,68101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,68101

P-72 E81221P2 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix yg
per a projectar, acabat lliscat amb guix yf

Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 H Manobre guixaire 0,130 /R x 18,39000 = 2,39070
A0129000 H Oficial 1a guixaire 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 7,88820 7,88820
Maquinària

C200X000 H Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,250 /R x 3,97000 = 0,99250
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Subtotal: 0,99250 0,99250
Materials

B0521150 Kg Guix yg, amb additius retardadors d'adormiment, per
a projectar

14,080      x 0,11000 = 1,54880

B0521200 Kg Guix yf 0,880      x 0,13000 = 0,11440
B0111000 M3 Aigua 0,010      x 1,01000 = 0,01010

Subtotal: 1,67330 1,67330

COST DIRECTE 10,55400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,55400

P-73 E81229P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de
comunicació vertical, amb guix B1 per a projectar,
acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 H Manobre guixaire 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0129000 H Oficial 1a guixaire 0,410 /R x 21,99000 = 9,01590

Subtotal: 12,69390 12,69390
Maquinària

C200X000 H Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,410 /R x 3,97000 = 1,62770

Subtotal: 1,62770 1,62770
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B0521150 Kg Guix yg, amb additius retardadors d'adormiment, per

a projectar
14,080      x 0,11000 = 1,54880

B0521200 Kg Guix yf 0,880      x 0,13000 = 0,11440

Subtotal: 1,67330 1,67330

COST DIRECTE 15,99490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99490

P-74 E823EV01 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb rajola de valència, de color blanc, de
20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 10,27500 10,27500
Materials

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1
segons norma une-en 13888, de color

0,500      x 0,28000 = 0,14000
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B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 5,000      x 0,29000 = 1,45000
B0FHU100 m2 Rajola de valència, 20x20 cm, de color blanc 1,100      x 8,65000 = 9,51500

Subtotal: 11,10500 11,10500

COST DIRECTE 21,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,38000

P-75 E82DER25 M2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina amb
rajola ceràmica de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus
Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de 2,5x2,5
cm adherides amb malla de nylon de suport, de
Rosagres o equivalent. col.locades prèvia aplicació
de ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex
de fixcer o equivalent i rejuntat amb beurada
hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent.

Rend.: 1,000 39,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,175 /R x 18,39000 = 3,21825
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,525 /R x 21,99000 = 11,54475

Subtotal: 14,76300 14,76300
Materials

B071ER25 kg Ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de
fixcer o equivalent.

4,998      x 0,84000 = 4,19832

B05AER25 kg Beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o
equivalent.

0,705      x 1,59000 = 1,12095

B0FHRG01 m2 Rajola ceràmica de color blanc de 32x32x0,5 cm
tipus Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de
2,5x2,5 cm adherides amb malla de nylon de suport,
de Rosagres o equivalent.

1,100      x 17,67000 = 19,43700

Subtotal: 24,75627 24,75627

COST DIRECTE 39,51927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,51927

P-76 E83B61GE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3
m, amb pedra calcària d'iguals característiques
físiques i estètiques que la resta de façana existent,
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 132,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 1,350 /R x 21,99000 = 29,68650
A0140000 H Manobre 0,775 /R x 18,39000 = 14,25225

Subtotal: 43,93875 43,93875
Materials

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 10,000      x 0,22000 = 2,20000
B9CZ1000 Kg Beurada blanca 0,405      x 0,75000 = 0,30375
D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i

sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
0,021      x 76,09640 = 1,59802



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D0701911 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0011      x 92,03240 = 0,10124

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

1,010      x 83,87000 = 84,70870

Subtotal: 88,91171 88,91171

COST DIRECTE 132,85046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,85046

P-77 E8442400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat vinílic, de 60cm x 60cm i 9,5mm de gruix ,amb
entramat vist i suspensió autonivelladora de barra
roscada,per una alçària de sostre de 4m com a màxim

Rend.: 1,000 18,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,270 /R x 21,99000 = 5,93730

Subtotal: 7,30440 7,30440
Materials

B84ZA030 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

1,000      x 3,30000 = 3,30000

B8442400 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de
gruix, amb acabat vinílic, de 60x60 cm i vora vista (A)
, per quedar l'entremat vist

1,050      x 7,45000 = 7,82250

Subtotal: 11,12250 11,12250

COST DIRECTE 18,42690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,42690

P-78 E8443100 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb perfileria de subjecció al
sostre formada per canals i muntants col·locats cada
400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a
màxim

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,368 /R x 21,99000 = 8,09232
A0137000 H Ajudant col.locador 0,115 /R x 19,53000 = 2,24595

Subtotal: 10,33827 10,33827
Materials

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

3,570      x 1,15000 = 4,10550

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,02000 = 1,62360
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B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

1,020      x 1,18000 = 1,20360

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 3,93000 = 4,12650

B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000
B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,95000 = 0,23400
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,890      x 0,07000 = 0,13230

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 1,11000 = 0,52503

Subtotal: 12,55053 12,55053

COST DIRECTE 22,88880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,88880

P-79 E894BBJ0 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 21,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,070 /R x 19,53000 = 1,36710
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300

Subtotal: 16,76010 16,76010
Materials

B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 0,204      x 9,32000 = 1,90128
B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 0,255      x 9,71000 = 2,47605

Subtotal: 4,37733 4,37733

COST DIRECTE 21,13743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13743

P-80 E898APF0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb
esmalt de poliuretà amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 4,78860 4,78860
Materials

B89ZC100 Kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,255      x 5,96000 = 1,51980
B8ZAF000 Kg Imprimació fosfatant 0,204      x 6,38000 = 1,30152

Subtotal: 2,82132 2,82132
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COST DIRECTE 7,60992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60992

P-81 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A013D000 H Ajudant pintor 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530

Subtotal: 2,39430 2,39430
Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,551      x 4,75000 = 2,61725

Subtotal: 2,61725 2,61725
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,39400 = 0,03591

Subtotal: 0,03591 0,03591

COST DIRECTE 5,04746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04746

P-82 E898DFM0 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat

Rend.: 1,000 13,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 3,59145 3,59145
Materials

B8ZAM000 Kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 6,89000 = 0,98389
B8ZAH000 Kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,2285      x 16,37000 = 3,74055
B89ZNE00 Kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 0,3978      x 13,07000 = 5,19925

Subtotal: 9,92369 9,92369

COST DIRECTE 13,51514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51514

P-83 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530
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A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 2,39430 2,39430
Materials

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095
B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 0,398      x 3,33000 = 1,32534

Subtotal: 2,26629 2,26629

COST DIRECTE 4,66059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66059

P-84 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,015 /R x 19,53000 = 0,29295
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875

Subtotal: 3,04170 3,04170
Materials

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095
B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,33000 = 1,32467

Subtotal: 2,26562 2,26562

COST DIRECTE 5,30732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,30732

P-85 E898UBB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb protector
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua
d'acabat mate sedós, tipus Lasur, amb dues capes

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,0125 /R x 19,53000 = 0,24413
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875

Subtotal: 2,99288 2,99288
Materials

B8ZAU001 l Protector insecticida-fungicida a base de resines a
l'aigua d'acabat mate sedós, tipus Lasur

0,140      x 10,07000 = 1,40980

Subtotal: 1,40980 1,40980

COST DIRECTE 4,40268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40268
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P-86 E89A1BA0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 16,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A013D000 H Ajudant pintor 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650

Subtotal: 11,97150 11,97150
Materials

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095
B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 0,3468      x 9,71000 = 3,36743

Subtotal: 4,30838 4,30838

COST DIRECTE 16,27988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,27988

P-87 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 13,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,040 /R x 19,53000 = 0,78120
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,390 /R x 21,99000 = 8,57610

Subtotal: 9,35730 9,35730
Materials

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095
B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 0,3468      x 9,71000 = 3,36743

Subtotal: 4,30838 4,30838

COST DIRECTE 13,66568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,66568

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 17,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,520 /R x 21,99000 = 11,43480

Subtotal: 12,41130 12,41130
Materials

B8ZA3000 Kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,23000 = 0,93450
B8ZA1000 Kg Segelladora 0,153      x 6,15000 = 0,94095
B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 0,3468      x 9,71000 = 3,36743

Subtotal: 5,24288 5,24288
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COST DIRECTE 17,65418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,65418

E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650
A012D000 H Oficial 1a pintor 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 11,97150 11,97150
Materials

B8AZB000 Kg Vernís sintètic 0,255      x 7,05000 = 1,79775
B8ZA3000 Kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,23000 = 0,93450

Subtotal: 2,73225 2,73225

COST DIRECTE 14,70375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70375

P-88 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 19,03000 = 1,90300

Subtotal: 2,82250 2,82250
Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 11,82000 = 0,59100

Subtotal: 0,59100 0,59100
Materials

B0332300 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 18,22000 = 4,87932

Subtotal: 4,87932 4,87932

COST DIRECTE 8,29282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29282

P-89 E936CS25 M2 Solera de formigó ha-25/b/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de
gruix

Rend.: 1,000 17,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,99000 = 2,41890
A0140000 H Manobre 0,240 /R x 18,39000 = 4,41360
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Subtotal: 6,83250 6,83250
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1545      x 67,87000 = 10,48592

Subtotal: 10,48592 10,48592

COST DIRECTE 17,31842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31842

E936SPB0 M2 Solera de formigó ha-25/p/20/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, executada en obra amb formació de
pendents fins a un 3%.

Rend.: 1,762 13,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,99000 = 1,37281
A0140000 H Manobre 0,240 /R x 18,39000 = 2,50488

Subtotal: 3,87769 3,87769
Materials

B065910C M3 Formigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,155      x 64,72000 = 10,03160

Subtotal: 10,03160 10,03160

COST DIRECTE 13,90929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,90929

P-90 E9B3137K m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450
A0140000 H Manobre 0,275 /R x 18,39000 = 5,05725

Subtotal: 17,15175 17,15175
Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0252      x 106,39990 = 2,68128

B0G19K04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada preu mitjà, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

1,010      x 55,54000 = 56,09540

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,600      x 0,79000 = 0,47400

Subtotal: 59,25068 59,25068
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COST DIRECTE 76,40243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,40243

P-91 E9DA122W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a 25
peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 32,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0137000 H Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A0140000 H Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170

Subtotal: 15,45270 15,45270
Materials

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 7,0035      x 0,29000 = 2,03102
B0FH5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma

rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt
1,020      x 13,94000 = 14,21880

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1
segons norma une-en 13888, de color

1,425      x 0,28000 = 0,39900

Subtotal: 16,64882 16,64882

COST DIRECTE 32,10152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,10152

P-92 E9DAPC02 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit
sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a
25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 32,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 18,39000 = 0,55170
A0137000 H Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 15,45270 15,45270
Materials

B0FHPT05 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit
sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a
25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

1,020      x 14,52000 = 14,81040

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1
segons norma une-en 13888, de color

1,425      x 0,28000 = 0,39900

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 7,0035      x 0,29000 = 2,03102

Subtotal: 17,24042 17,24042
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COST DIRECTE 32,69312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,69312

P-93 E9DDRP55 m2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina, amb
rajola ceràmica antilliscant de color blanc de
32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320,
de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de
nylon de suport, de Rosagres o equivalent,
col.locades prèvia aplicació de ciment cola
mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o
equivalent i rejuntat amb beurada hidrorepelent tipus
juntatec de fixcer o equivalent.

Rend.: 1,000 42,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,525 /R x 21,99000 = 11,54475
A0137000 H Ajudant col.locador 0,175 /R x 19,53000 = 3,41775

Subtotal: 14,96250 14,96250
Materials

B071ER25 kg Ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de
fixcer o equivalent.

4,998      x 0,84000 = 4,19832

B05AER25 kg Beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o
equivalent.

0,705      x 1,59000 = 1,12095

B0FHRG02 m2 Rajola ceràmica antilliscant de color blanc de
32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320,
de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de
nylon de suport, de Rosagres o equivalent.

1,100      x 19,77000 = 21,74700

Subtotal: 27,06627 27,06627

COST DIRECTE 42,02877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,02877

P-94 E9Q14413 m2 Parquet adherit de posts de fusta de bambú de
300x60x10 mm, col·locat a trencajunts, adherit amb
cautxú sintètic

Rend.: 1,000 25,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0137000 H Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,30400 8,30400
Materials

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,252      x 4,10000 = 1,03320
B9Q14413 m2 Post per a parquet adherit de fusta de roure americà

nature, de 300x60x10 mm
1,020      x 16,05000 = 16,37100

Subtotal: 17,40420 17,40420
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COST DIRECTE 25,70820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,70820

P-95 E9Z4AA16 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 d:
6 - 6 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,83040 0,83040
Materials

D0B34136 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15
cm d: 6 - 6 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

1,000      x 2,68508 = 2,68508

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,06000 = 0,01908

Subtotal: 2,70416 2,70416

COST DIRECTE 3,53456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53456

P-96 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,014 /R x 19,53000 = 0,27342
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,014 /R x 21,99000 = 0,30786

Subtotal: 0,58128 0,58128
Materials

D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,72081 = 1,72081

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081

Subtotal: 1,73162 1,73162

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00872

COST DIRECTE 2,32162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32162

E9Z4AA25 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 d:
5 - 5 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, pel control de
la fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 3,750 2,30 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,016 /R x 21,99000 = 0,09382
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,016 /R x 19,53000 = 0,08333

Subtotal: 0,17715 0,17715
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,06000 = 0,01272
D0B34135 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15
cm d: 5 - 5 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

1,000      x 2,11308 = 2,11308

Subtotal: 2,12580 2,12580

COST DIRECTE 2,30295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30295

EA1A4FL6 u Finestra de fusta de melis per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies

Rend.: 1,000 385,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600
A013A000 H Ajudant fuster 0,150 /R x 19,68000 = 2,95200

Subtotal: 16,36800 16,36800
Materials

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 13,83000 = 4,01070

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,55000 = 1,45500

BA1A47L6 m2 Finestra de fusta de melis per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies

1,440      x 252,84000 = 364,08960

Subtotal: 369,55530 369,55530

COST DIRECTE 385,92330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,92330
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EABGRP01 U Trampilla metàl·lica de registre d'una fulla batent de
70x70 cm d'acer galvanitzat, per a accés a pous de
bombeig, realitzada amb junta estanca. inclòs pany,
ferratges, i elements auxiliars necessaris per a la
completa realització de la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 282,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,34000 = 8,93600
A013F000 H Ajudant manyà 0,200 /R x 19,60000 = 3,92000

Subtotal: 12,85600 12,85600
Materials

BABGRP01 u Trampilla metàl·lica de registre d'una fulla batent de
70x70 cm d'acer galvanitzat, per a accés a pous de
bombeig, realitzada amb junta estanca. inclòs pany,
ferratges, i elements auxiliars necessaris per a la
completa realització de la unitat d'obra.

1,000      x 269,35000 = 269,35000

Subtotal: 269,35000 269,35000

COST DIRECTE 282,20600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,20600

EAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig
de secció 70x35 mm amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

Rend.: 1,000 25,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BAN31110 m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció
70x35 mm, amb accessoris per a persiana

4,800      x 5,21000 = 25,00800

Subtotal: 25,00800 25,00800

COST DIRECTE 25,00800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00800

EAP37175 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

Rend.: 1,000 31,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BAP37175 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 31,79000 = 31,79000

Subtotal: 31,79000 31,79000

COST DIRECTE 31,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,79000
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EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

Rend.: 1,000 72,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,038 /R x 19,68000 = 0,74784
A012A000 H Oficial 1a fuster 0,855 /R x 22,36000 = 19,11780

Subtotal: 19,86564 19,86564
Materials

BAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 38,02000 = 38,02000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 14,38000 = 14,38000

Subtotal: 52,40000 52,40000

COST DIRECTE 72,26564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,26564

EAZ12196 m Tapajunts de fusta de melis per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,044 /R x 22,36000 = 0,98384

Subtotal: 0,98384 0,98384
Materials

BAZ12196 m Tapajunts de fusta de melis per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 1,32000 = 1,38600

B0A31000 Kg Clau acer 0,010      x 1,15000 = 0,01150

Subtotal: 1,39750 1,39750

COST DIRECTE 2,38134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38134

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,031 /R x 22,36000 = 0,69316

Subtotal: 0,69316 0,69316
Materials

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,050      x 1,68000 = 1,76400

B0A31000 Kg Clau acer 0,010      x 1,15000 = 0,01150

Subtotal: 1,77550 1,77550



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,46866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46866

P-97 EB12BF01 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format
per un marc perimetral i muntants verticals separats
10 cm. acabat envernissat. Realitzat en taller i muntat
en obra segons projecte executiu.

Rend.: 1,000 172,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 0,450 /R x 22,34000 = 10,05300
A013F000 H Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000

Subtotal: 15,93300 15,93300
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,150 /R x 44,75000 = 6,71250

Subtotal: 6,71250 6,71250
Materials

BB12VA01 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format
per un marc perimetral i muntants verticals separats
10 cm. acabat envernissat. Realitzat en taller i muntat
en obra segons projecte executiu.

1,000      x 149,45000 = 149,45000

Subtotal: 149,45000 149,45000

COST DIRECTE 172,09550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,09550

P-98 EB12VA02 U Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent
de 150x180 cm d'alçada, format per un marc de
perfils tubulars conformats en fred de 40x20x1,5 mm,
muntants verticals de perfils tubulars conformats en
fred de 35x20x1,5 mm separats 10 cm. Pilars de
40x40x4 mm fixats al mur amb xapa de 200x100x10
mm de gruix amb 4 cargols m-10, acabat amb pintura
a l'esmalt sintétic. Realitzat en taller i muntat en obra
segons projecte executiu.

Rend.: 1,000 215,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,34000 = 11,17000
A013F000 H Ajudant manyà 0,400 /R x 19,60000 = 7,84000

Subtotal: 19,01000 19,01000
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,150 /R x 44,75000 = 6,71250

Subtotal: 6,71250 6,71250
Materials

BB12VA02 u Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent
de 150x180 cm d'alçada, format per un marc de
perfils tubulars conformats en fred de 40x20x1,5 mm,
muntants verticals de perfils tubulars conformats en
fred de 35x20x1,5 mm separats 10 cm. Inclòs
elements de fixació i ancoratge per anar muntat sobre

1,000      x 189,85000 = 189,85000



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

murs de formigó. Realitzat en taller i muntat en obra
segons projecte executiu.

Subtotal: 189,85000 189,85000

COST DIRECTE 215,57250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,57250

P-99 EB15BE03 u Subministre i col·locació d'escala d'acer inoxidable
per a piscina de 4 graons, model Partida ref:ptdx4 1a
de Rosagres o equivalent, amb tub rodó, col·locat en
obra amb fixacions mecàniques amb pletina
rectangular d'acer inoxidable, inlcòs ancoratge.

Rend.: 1,000 437,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 H Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000
A012F000 H Oficial 1a manyà 0,600 /R x 22,34000 = 13,40400

Subtotal: 19,28400 19,28400
Materials

B0A62F00 U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

8,000      x 0,85000 = 6,80000

BB15BE03 u Escala d'acer inoxidable per a piscina de 4 graons,
model Partida ref:ptdx4 1a de Rosagres o equivalent,
amb tub rodó.

1,000      x 411,23000 = 411,23000

Subtotal: 418,03000 418,03000

COST DIRECTE 437,31400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,31400

EC171B24 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Rend.: 1,000 47,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,37000 = 10,68500

Subtotal: 10,68500 10,68500
Materials

BC171B20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

1,000      x 36,59000 = 36,59000

Subtotal: 36,59000 36,59000

COST DIRECTE 47,27500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,27500

P-100 ED5HCP01 M Vora prefabricada de formigó de secció interior
rectangular de mides 28x19x12,6 cm, sistema s9
wiesbaden de Rosa gres ref: 941 o equivalent, de 6,8
kg de pes, col.locat amb lletada d'unió tipus primfix de
fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i
una part de ciment portland, totalment instal.lat i

Rend.: 1,000 89,52 €
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connectada a baixant o xarxa.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
A0140000 H Manobre 0,700 /R x 18,39000 = 12,87300

Subtotal: 28,26600 28,26600
Materials

BD5HCP01 u Canal prefabricada de formigó de secció interior
rectangular de mides 28x19x12,6 cm, sistema s9
wiesbaden de Rosa gres ref: 941 o equivalent, de 6,8
kg de pes, col.locat amb morter adhesiu Tecnocol flex
o equivalent.

5,000      x 11,73000 = 58,65000

B071PF05 l Lletada d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent,
amb mescla d'una part de primfix i una part de ciment
portland,

0,600      x 4,34000 = 2,60400

Subtotal: 61,25400 61,25400

COST DIRECTE 89,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,52000

P-101 ED5HCP02 U Peça de vora per a cantonera interior o exterior,
prefabricada de formigó, sistema s9 wiesbaden de
Rosa gres ref:948, 943 o equivalent, col.locat amb
lletada d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent, amb
mescla d'una part de primfix i una part de ciment
portland, totalment instal.lat i connectada a baixant o
xarxa.

Rend.: 1,000 101,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 8,07600 8,07600
Materials

BD5HCP02 U Peça de canal per a cantonera interior o exterior,
prefabricada de formigó, sistema s9 wiesbaden de
Rosa gres ref:948, 943 o equivalent, col.locada amb
morter adhesiu Tecnocol flex o equivalent.

1,000      x 92,19000 = 92,19000

B071PF05 l Lletada d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent,
amb mescla d'una part de primfix i una part de ciment
portland,

0,300      x 4,34000 = 1,30200

Subtotal: 93,49200 93,49200

COST DIRECTE 101,56800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,56800
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P-102 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de
700x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment

Rend.: 1,000 75,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 15,59250 15,59250
Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0021      x 76,09640 = 0,15980

BJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de
700x700 mm, de color blanc, preu alt

1,000      x 60,23000 = 60,23000

Subtotal: 60,38980 60,38980

COST DIRECTE 75,98230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,98230

P-103 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb
suports murals

Rend.: 1,000 49,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 11,03800 11,03800
Materials

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de
fixació i suport mural

1,000      x 38,33000 = 38,33000

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,55000 = 0,36375

Subtotal: 38,69375 38,69375

COST DIRECTE 49,73175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,73175

P-104 EJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 147,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 27,59500 27,59500
Materials
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BJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els
elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment

1,000      x 120,02000 = 120,02000

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,55000 = 0,17460

Subtotal: 120,19460 120,19460

COST DIRECTE 147,78960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,78960

P-105 F221C420 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,055 /R x 54,50000 = 2,99750

Subtotal: 2,99750 2,99750

COST DIRECTE 3,18140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18140

P-106 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950
Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,44000 = 1,03600
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 64,40000 = 2,57600
C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 55,40000 = 1,93900

Subtotal: 5,55100 5,55100
Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 19,78000 = 22,74700
B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 22,79750 22,79750

COST DIRECTE 29,26800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,26800
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P-107 F9365H51 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 84,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,160 /R x 19,03000 = 3,04480
A0140000 H Manobre 0,480 /R x 18,39000 = 8,82720
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 21,99000 = 3,51840

Subtotal: 15,39040 15,39040
Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,160 /R x 4,67000 = 0,74720
C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,160 /R x 23,90000 = 3,82400

Subtotal: 4,57120 4,57120
Materials

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 61,16000 = 64,21800

Subtotal: 64,21800 64,21800

COST DIRECTE 84,17960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,17960

P-108 F9F5U009 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO DE 40X40X4 CM, TIPUS TORHO O
EQUIVALENT, EN VORERES DE MES D'1 M
D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO
INCLOSA

Rend.: 1,000 35,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,545 /R x 21,99000 = 11,98455
A0140000 H Manobre 0,2725 /R x 18,39000 = 5,01128

Subtotal: 16,99583 16,99583
Materials

B9F1V001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
40x40 cm i 4 cm de gruix

1,020      x 9,22000 = 9,40440

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,100      x 64,04000 = 6,40400

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 81,62515 = 2,44875

Subtotal: 18,25715 18,25715
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16996

COST DIRECTE 35,42294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,42294

P-109 F9G227F8 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris

Rend.: 1,000 110,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,160 /R x 19,03000 = 3,04480
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 21,99000 = 5,16765
A0140000 H Manobre 0,505 /R x 18,39000 = 9,28695

Subtotal: 17,49940 17,49940
Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 23,90000 = 3,82400

C2003000 H Remolinador mecànic 0,075 /R x 5,07000 = 0,38025
C2005000 H Regle vibratori 0,133 /R x 4,67000 = 0,62111

Subtotal: 4,82536 4,82536
Materials

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 0,020      x 494,08000 = 9,88160
B064E26C M3 Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

1,050      x 74,75000 = 78,48750

Subtotal: 88,36910 88,36910

COST DIRECTE 110,69386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,69386

P-110 F9G2EP01 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual, remolinat mecànic amb 1 passada
d'helicopter, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
amb aspecte sorrenc d'aripaq o equivalent, amb
cantell bisellat i encofrat per anar vist.

Rend.: 1,000 105,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600
A0150000 H Manobre especialista 0,120 /R x 19,03000 = 2,28360

Subtotal: 12,38835 12,38835
Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 23,90000 = 3,82400

C2005000 H Regle vibratori 0,133 /R x 4,67000 = 0,62111
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C2003000 H Remolinador mecànic 0,030 /R x 5,07000 = 0,15210

Subtotal: 4,59721 4,59721
Materials

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 0,020      x 494,08000 = 9,88160
B064E26C M3 Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

1,050      x 74,75000 = 78,48750

Subtotal: 88,36910 88,36910

COST DIRECTE 105,35466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,35466

P-111 F9GZ2524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 7,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,250 /R x 19,03000 = 4,75750

Subtotal: 4,75750 4,75750
Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts 0,250 /R x 10,15000 = 2,53750

Subtotal: 2,53750 2,53750

COST DIRECTE 7,29500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,29500

P-112 FBATU010 U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de
dimensions segons reglaments federatius, amb
pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

Rend.: 1,000 481,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 8,000 /R x 19,53000 = 156,24000
A012D000 H Oficial 1a pintor 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000

Subtotal: 332,16000 332,16000
Materials

B89ZC100 Kg Esmalt de poliuretà d'un component 25,000      x 5,96000 = 149,00000

Subtotal: 149,00000 149,00000

COST DIRECTE 481,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,16000

P-113 FQ10BT50 U Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de
formigó prefabricat, amb acabat pulit, subministart i
col.locat en obra.

Rend.: 1,000 1.497,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 H Manobre 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100

Subtotal: 27,54600 27,54600
Maquinària

C1503000 H Camió grua 1,000 /R x 44,75000 = 44,75000

Subtotal: 44,75000 44,75000
Materials

BQ10BT50 u Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de
formigó prefabricat, amb acabat pulit, subministart i
col.locat en obra.

1,000      x 1.425,00000 = 1.425,00000

Subtotal: 1.425,00000 1.425,00000

COST DIRECTE 1.497,29600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.497,29600

P-114 FQ211112 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus
de formigó de 30x30x30 cm

Rend.: 1,000 77,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials

BQ211110 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 62,96000 = 62,96000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0594      x 73,15780 = 4,34557

Subtotal: 67,30557 67,30557

COST DIRECTE 77,40057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,40057

P-115 FQS1BA10 U Subministre i col.locació de cistella de basket
normalitzada, totalment muntada.

Rend.: 1,000 1.381,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 30,89000 30,89000
Materials
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B1511BA1 U Subministre i col.locació de cistella de basket
normalitzada, totalment muntada.

1,000      x 1.350,79000 = 1.350,79000

Subtotal: 1.350,79000 1.350,79000

COST DIRECTE 1.381,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.381,68000

P-116 FQS1BA13 U Subministre i col.locació de porteria de hambol
normalitzada, totalment muntada.

Rend.: 1,000 882,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 30,89000 30,89000
Materials

B1511HA1 U Subministre i col.locació de porteria de hambol
normalitzada, totalment muntada.

1,000      x 851,47000 = 851,47000

Subtotal: 851,47000 851,47000

COST DIRECTE 882,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,36000

P-117 FQS1BA15 U Subministre i col.locació d'elements de suport de
xarxa de voleyball normalitzada, totalment muntada.

Rend.: 1,000 580,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 30,89000 30,89000
Materials

B151BA15 U Subministre i col.locació d'elements de suport de
xarxa de voleyball normalitzada, totalment muntada.

1,000      x 550,00000 = 550,00000

Subtotal: 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 580,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,89000

P-118 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 11,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,250 /R x 44,55000 = 11,13750
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Subtotal: 11,13750 11,13750

COST DIRECTE 11,13750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13750

P-119 FR3P1113 M3 Aportacio i incorporacio de terra vegetal adobada, a
granel, amb minicarregadora sobre pneumatics amb
accessori anivellador

Rend.: 1,000 49,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,21990 0,21990
Maquinària

C133M0R0 H Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200
kg

0,050 /R x 43,59000 = 2,17950

Subtotal: 2,17950 2,17950
Materials

BR3P2110 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
05t, subministrada a granel

1,100      x 43,16000 = 47,47600

Subtotal: 47,47600 47,47600

COST DIRECTE 49,87540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,87540

P-120 FR450302 U Subministrament acacia dealbata (mimosa) de 20 a
25 cm de perimetre, en contenidor

Rend.: 1,000 196,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR450302 U Acacia dealbata  (mimosa)  de 20 a 25 cm de
perimetre, en contenidor

1,000      x 196,61000 = 196,61000

Subtotal: 196,61000 196,61000

COST DIRECTE 196,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,61000

P-121 FR47262C U SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS
D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE 55 CM I PROFUNDITAT 66 CM

Rend.: 1,000 127,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR47262C U PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE 55 CM I
PROFUNDITAT 66 CM

1,000      x 127,30000 = 127,30000

Subtotal: 127,30000 127,30000
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COST DIRECTE 127,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,30000

P-122 FR476456 U Subministrament populus nigra italica (pollancre) de
20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela
metal.lica

Rend.: 1,000 32,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR476456 U Populus nigra italica (pollancre)  de 20 a 25 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

1,000      x 32,75000 = 32,75000

Subtotal: 32,75000 32,75000

COST DIRECTE 32,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,75000

P-123 FR632J73 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb l'arrel nua, amb grua
autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

Rend.: 1,000 27,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A016P000 H Peo jardiner 0,700 /R x 18,83000 = 13,18100

Subtotal: 16,47950 16,47950
Maquinària

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 42,80000 = 10,70000

Subtotal: 10,70000 10,70000

COST DIRECTE 27,17950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,17950

P-124 FR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3
m en contenidor, amb camió grua, en un pendent
inferior al 25 %

Rend.: 1,000 19,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 21,99000 = 2,63880
A016P000 H Peo jardiner 0,400 /R x 18,83000 = 7,53200

Subtotal: 10,17080 10,17080
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,200 /R x 44,75000 = 8,95000

Subtotal: 8,95000 8,95000
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COST DIRECTE 19,12080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,12080

P-125 K1213251 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,240 /R x 19,53000 = 4,68720
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,72000 = 2,72640

Subtotal: 7,41360 7,41360
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 31,42000 = 1,25680

Subtotal: 1,25680 1,25680

COST DIRECTE 8,67040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,67040

P-126 K1215250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000
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COST DIRECTE 0,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11000

P-127 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 149,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 18,39000 = 147,12000

Subtotal: 147,12000 147,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,20680

COST DIRECTE 149,32680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,32680

P-128 K2143C11 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 13,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,600 /R x 19,03000 = 11,41800

Subtotal: 11,41800 11,41800
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,600 /R x 2,90000 = 1,74000

Subtotal: 1,74000 1,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17127

COST DIRECTE 13,32927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,32927

P-129 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 35,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,600 /R x 19,03000 = 30,44800

Subtotal: 30,44800 30,44800
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 1,600 /R x 2,90000 = 4,64000

Subtotal: 4,64000 4,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45672

COST DIRECTE 35,54472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,54472
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P-130 K214J341 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 40,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,800 /R x 19,03000 = 15,22400
A0140000 H Manobre 0,660 /R x 18,39000 = 12,13740
A0125000 H Oficial 1a soldador 0,200 /R x 22,36000 = 4,47200

Subtotal: 31,83340 31,83340
Maquinària

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 7,37000 = 1,47400
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,28000 = 6,51200

Subtotal: 7,98600 7,98600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47750

COST DIRECTE 40,29690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,29690

P-131 K2155011 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550
A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 10,47450 10,47450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15712

COST DIRECTE 10,63162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63162

P-132 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals, neteja i
aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 23,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 22,78800 22,78800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,78800 = 0,34182

Subtotal: 0,34182 0,34182

COST DIRECTE 23,12982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,12982
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P-133 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat (pladur)
de 5 a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,290 /R x 18,39000 = 5,33310

Subtotal: 5,33310 5,33310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08000

COST DIRECTE 5,41310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,41310

P-134 K2163511 M2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

COST DIRECTE 6,43650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43650

P-135 K2183501 M2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,460 /R x 18,39000 = 8,45940

Subtotal: 8,45940 8,45940

COST DIRECTE 8,45940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45940

P-136 K2192913 M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 19,03000 = 5,70900

Subtotal: 7,54800 7,54800
Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,28000 = 2,44200

Subtotal: 2,44200 2,44200
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COST DIRECTE 9,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,99000

P-137 K219FA11 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat,
de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120
A0150000 H Manobre especialista 0,280 /R x 19,03000 = 5,32840

Subtotal: 6,79960 6,79960
Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,140 /R x 16,28000 = 2,27920

Subtotal: 2,27920 2,27920

COST DIRECTE 9,07880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07880

P-138 K21A1011 U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

COST DIRECTE 5,51700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51700

P-139 K21A2011 U Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

COST DIRECTE 5,51700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51700

P-140 K21A3011 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 3,67800 3,67800

COST DIRECTE 3,67800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67800

P-141 K21B1011 m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800
A0135000 H Ajudant soldador 0,050 /R x 19,60000 = 0,98000
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 5,77600 5,77600
Maquinària

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,37000 = 0,36850

Subtotal: 0,36850 0,36850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08664

COST DIRECTE 6,23114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23114

P-142 K21CAM01 u Arrencada de mirall amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680

Subtotal: 2,20680 2,20680

COST DIRECTE 2,20680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20680

P-143 K21D1011 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,140 /R x 18,39000 = 2,57460

Subtotal: 2,57460 2,57460

COST DIRECTE 2,57460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57460
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P-144 K21JB111 U Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A012J000 H Oficial 1a lampista 0,450 /R x 22,72000 = 10,22400

Subtotal: 12,98250 12,98250

COST DIRECTE 12,98250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98250

P-145 K21JD111 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A012J000 H Oficial 1a lampista 0,550 /R x 22,72000 = 12,49600

Subtotal: 14,33500 14,33500

COST DIRECTE 14,33500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,33500

P-146 K21JELF1 U Enderroc de llar de foc deràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 33,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 1,200 /R x 22,72000 = 27,26400
A0140000 H Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 33,70050 33,70050

COST DIRECTE 33,70050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,70050

P-147 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 26,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A012J000 H Oficial 1a lampista 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 26,39800 26,39800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39597

COST DIRECTE 26,79397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,79397

P-148 K21JG111 U Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A012J000 H Oficial 1a lampista 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 11,84650 11,84650

COST DIRECTE 11,84650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,84650

P-149 K43RP35A m2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb
protector químic insecticida-fungicida, amb una
dotació de més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant
polvoritzador

Rend.: 1,000 10,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,193 /R x 21,99000 = 4,24407
A0140000 H Manobre 0,193 /R x 18,39000 = 3,54927

Subtotal: 7,79334 7,79334
Materials

B8ZA3000 Kg Protector químic insecticida-fungicida 0,385      x 6,23000 = 2,39855

Subtotal: 2,39855 2,39855
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,79333 = 0,11690

Subtotal: 0,11690 0,11690

COST DIRECTE 10,30879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,30879

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,014 /R x 21,99000 = 0,30786
A0140000 H Manobre 0,014 /R x 18,39000 = 0,25746

Subtotal: 0,56532 0,56532
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Materials
B44Z5011 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

COST DIRECTE 1,48532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48532

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 H Ajudant soldador 0,017 /R x 19,60000 = 0,33320
A0125000 H Oficial 1a soldador 0,032 /R x 22,36000 = 0,71552

Subtotal: 1,04872 1,04872
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,10000 = 0,09920

Subtotal: 0,09920 0,09920
Materials

B44Z501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col.locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,02000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

COST DIRECTE 2,16792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16792

P-150 K45818H4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 108,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,101 /R x 21,99000 = 2,22099
A0140000 H Manobre 0,403 /R x 18,39000 = 7,41117

Subtotal: 9,63216 9,63216
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 151,25000 = 25,41000

Subtotal: 25,41000 25,41000
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,075      x 67,87000 = 72,96025
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Subtotal: 72,96025 72,96025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24080

COST DIRECTE 108,24321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,24321

P-151 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Rend.: 1,485 104,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,513 /R x 21,99000 = 7,59655
A0140000 H Manobre 2,052 /R x 18,39000 = 25,41164

Subtotal: 33,00819 33,00819
Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 67,82000 = 71,21100

Subtotal: 71,21100 71,21100

COST DIRECTE 104,21919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,21919

P-152 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Rend.: 1,000 16,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 6,59700 6,59700
Materials

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components per a ús estructural

0,800      x 12,20000 = 9,76000

Subtotal: 9,76000 9,76000

COST DIRECTE 16,35700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35700

P-153 K45RRP02 M Repicat de mur de maçoneria existent per encaix de
forjat de 10 a 15 cm de profunditat, per una alçada
entre 20 i 40 cm. neteja superficial de la zona
repicada, amb aplicació de pont d'unió amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components. inclòs càrrega manual de runa sobre
contenidor, transport a l'abocador i disposició
controlada a monodipòsit.

Rend.: 1,000 51,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 H Oficial 1a 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
A0140000 H Manobre 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100

Subtotal: 31,94400 31,94400
Maquinària

C150AE00 M3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

0,008 /R x 10,53000 = 0,08424

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,28000 = 8,14000

Subtotal: 8,22424 8,22424
Materials

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components per a ús estructural

0,900      x 12,20000 = 10,98000

B2RA3400 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de residus inerts

0,008      x 6,96000 = 0,05568

Subtotal: 11,03568 11,03568

COST DIRECTE 51,20392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20392

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <=5 m amb puntal tubular metàl.lic de 3
tubs i <=150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 9,35550 9,35550
Materials

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl.lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de
<=150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

0,010      x 11,12000 = 0,11120

Subtotal: 0,11120 0,11120

COST DIRECTE 9,46670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,46670

P-154 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 38,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 0,720 /R x 19,53000 = 14,06160
A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 21,99000 = 21,11040

Subtotal: 35,17200 35,17200
Materials

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,28000 = 1,47200
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B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,020      x 8,15000 = 0,16300

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,002      x 203,19000 = 0,40638
B0A31000 Kg Clau acer 0,099      x 1,15000 = 0,11385
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

Subtotal: 3,01523 3,01523

COST DIRECTE 38,18723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,18723

P-155 K4FR12F1 m Reparació d'esquerda de paret d'obra de massoneria
amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col.locació de grapes amb acer en barres corrugades
b 500 s de d 10 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual
de runa sobre contenidor i transport a l'abocador

Rend.: 1,000 71,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,250 /R x 18,39000 = 22,98750
A0122000 H Oficial 1a paleta 1,250 /R x 21,99000 = 27,48750

Subtotal: 50,47500 50,47500
Maquinària

C150AC00 m3 Subministre, recollida i gestio de residus amb
contenidor, de 4 m3 de capacitat

0,010 /R x 15,08000 = 0,15080

CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kva 0,350 /R x 6,70000 = 2,34500
C200V000 H Equip d'injecció manual de resines 0,300 /R x 1,54000 = 0,46200
C200F000 H Màquina taladradora 0,350 /R x 3,46000 = 1,21100

Subtotal: 4,16880 4,16880
Materials

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

0,617      x 0,67000 = 0,41339

B0714000 Kg Morter sintètic de resines epoxi 5,100      x 3,28000 = 16,72800

Subtotal: 17,14139 17,14139

COST DIRECTE 71,78519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,78519

P-156 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta
amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels
elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a l'abocador

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 12,11400 12,11400
Maquinària
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C150AC00 m3 Subministre, recollida i gestio de residus amb
contenidor, de 4 m3 de capacitat

0,005 /R x 15,08000 = 0,07540

Subtotal: 0,07540 0,07540
Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,006      x 106,39990 = 0,63840

Subtotal: 0,63840 0,63840

COST DIRECTE 12,82780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82780

K4FR667F m2 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica de r150, per a revestir de 29x14x5 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:3 elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 440,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 9,750 /R x 21,99000 = 214,40250
A0140000 H Manobre 5,850 /R x 18,39000 = 107,58150

Subtotal: 321,98400 321,98400
Materials

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica r150 kp/cm2, de
29x14x5 cm, per a revestir

379,000      x 0,26000 = 98,54000

D0701911 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,220      x 92,03240 = 20,24713

Subtotal: 118,78713 118,78713

COST DIRECTE 440,77113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,77113

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 584,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 13,125 /R x 21,99000 = 288,61875
A0140000 H Manobre 5,312 /R x 18,39000 = 97,68768

Subtotal: 386,30643 386,30643
Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,350      x 101,54710 = 35,54149

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica r150 kp/cm2, de
29x14x5 cm, per a revestir

625,900      x 0,26000 = 162,73400
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Subtotal: 198,27549 198,27549

COST DIRECTE 584,58192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 584,58192

P-157 K52219MK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col.locada
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 40,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250
A0140000 H Manobre 0,375 /R x 18,39000 = 6,89625

Subtotal: 23,38875 23,38875
Materials

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de
color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim

27,500      x 0,50000 = 13,75000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,022      x 106,39990 = 2,34080

Subtotal: 16,09080 16,09080
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 23,38880 = 0,58472

Subtotal: 0,58472 0,58472

COST DIRECTE 40,06427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,06427

P-158 K52Y31CK m2 Col.locació de teula àrab de ceràmica de color
vermell provinent d'aplec, de 25 peces/m2, com a
màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 20,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 18,71100 18,71100
Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,017      x 106,39990 = 1,80880

Subtotal: 1,80880 1,80880
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 18,71120 = 0,46778

Subtotal: 0,46778 0,46778
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COST DIRECTE 20,98758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,98758

P-159 K5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5
peces/m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 9,35550 9,35550
Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 106,39990 = 2,12800

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de
color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

5,500      x 0,33000 = 1,81500

Subtotal: 3,94300 3,94300
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 9,35560 = 0,23389

Subtotal: 0,23389 0,23389

COST DIRECTE 13,53239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53239

P-160 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col.locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6
mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú EPDM

Rend.: 1,000 15,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0137000 H Ajudant col.locador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300

Subtotal: 6,35100 6,35100
Materials

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,150      x 4,10000 = 0,61500
B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base cautxú EPDM
0,044      x 21,32000 = 0,93808

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

0,300      x 4,81000 = 1,44300

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

1,210      x 5,39000 = 6,52190

Subtotal: 9,51798 9,51798
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,35133 = 0,09527
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Subtotal: 0,09527 0,09527

COST DIRECTE 15,96425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96425

P-161 K7B11A0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un
pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960
A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060

Subtotal: 1,27020 1,27020
Materials

B7B11A00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,75000 = 0,82500

Subtotal: 0,82500 0,82500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,27000 = 0,01905

Subtotal: 0,01905 0,01905

COST DIRECTE 2,11425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11425

P-162 K8781170 m2 Neteja de parament de maó ceràmic amb raig de pols
de vidre micronitzat humit a pressió, 8 bar

Rend.: 1,000 14,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,140 /R x 21,99000 = 3,07860
A0140000 H Manobre 0,140 /R x 18,39000 = 2,57460

Subtotal: 5,65320 5,65320
Maquinària

CZ173000 h Equip de raig de pols de vidre micronitzat 0,120 /R x 3,97000 = 0,47640
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
0,120 /R x 16,19000 = 1,94280

Subtotal: 2,41920 2,41920
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 1,01000 = 0,00202
B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 12,000      x 0,51000 = 6,12000

Subtotal: 6,12202 6,12202

COST DIRECTE 14,19442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19442
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P-163 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les
tonalitats de color en parament de fabrica de mao
massis que ha estat rehabilitada amb diferentes
intensitats. inclòs elements auxiliars necessaris per
realitzar els treballs.

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 5,87700 5,87700
Materials

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,500      x 0,18000 = 0,09000
B8ZZ4000 kg Pulpa de paper 1,000      x 2,02000 = 2,02000
B090B000 kg Adhesiu de niló solubre 1,500      x 1,46000 = 2,19000

Subtotal: 4,30000 4,30000

COST DIRECTE 10,17700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17700

P-164 K878B011 M2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments
verticals de fàbrica de maó massis amb acabat mate i
transparent que deixi transpirar el material ceràmic.
inclòs elements auxiliars necessaris per el seu
muntatge.

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,050 /R x 19,53000 = 0,97650
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 2,07600 2,07600
Materials

B878B011 m2 Tractament hidrofugant  i consolidant per a
paraments verticals de fabrica de maó massis amb
acabat mate i transparent que deixi transpira el
material ceràmic

1,000      x 6,37000 = 6,37000

Subtotal: 6,37000 6,37000

COST DIRECTE 8,44600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44600

P-165 PPA000SS Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a
l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

Rend.: 1,000 11.207,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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145A26HBP-1 m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantía de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

59,79 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

145CTD01P-2 u Coberta de formigó armat per a pou de bombeig de mides 200x300 cm, amb trampilla
metàl·lica d'accés. realitzada en obra mitjançant subestructura metàl·lica de suport amb
perfils laminats en calent en ''l'' treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i
encofrat perdut mitjançant encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid. realització de solera amb formigó ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, executada en obra armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, 15 x 15 d: 5 - 5 b 500 t 6 x 2,2, segons une
36092. inclòs trampilla metàl·lica de registre d'una fulla batent de 70x70 cm d'acer
galvanitzat, per a accés a pous de bombeig, realitzada amb junta estanca. inclòs pany,
ferratges, i elements auxiliars necessaris per a la completa realització de la unitat d'obra.
realitzat segons projecte executiu.

1.068,08 €

(MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

1A12CFL6P-3 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra segons plànols de detall, amb finestra o
balconera de fusta de melis envernissada de fulla batent i classificació mínima 3 8A C4
segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 4/10/6. Tot segons detall de projecte

355,68 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

1A231331P-4 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
segons detall de projecte, amb bastiment per a envà, paredó o 3/4, fulla batent i tapajunts de
fusta. Inclòs manetes tipus ocariz model 1987/600 f1 o d'equivalents característiques, amb
pany, bombi i clau mestrejada i ferratges de seguretat

173,45 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

44M14111P-5 u Estintolament de paret obra de maçoneria de 50-70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer heb
100 per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 40,80 kg/m, per a pas
de 0,80 - 1,55 m d'amplària, col.locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <=150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

544,56 €

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

E21DX001P-6 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i materials de les
instal·lacions d'aigua sanitària existents a desmuntar. Sínclou el taponament de canonades
en càrrega i treballs auxiliars per garantir el funcionament de la xarxa en zones no afectades.

258,23 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

E21DX002P-7 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i materials de la
instal·lació elèctrica i d'enllumenat existents a desmuntar. S'inclou la desconnexió de
quadres, protecció de parts actives, i qualsevol treball complementari per tal de garantir les
condicions de seguretat de la instal·lació.

273,94 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

E2211022P-8 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E221F422P-9 M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

E2221422P-10 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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E222B423P-11 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E2241100P-12 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E2252777P-13 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 100% del PN

15,36 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E225T002P-14 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pn 0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

E225T00FP-15 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E2R350AAP-16 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

E2R54239P-17 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 15 km

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

E2RA1200P-18 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

E2RA2460P-19 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E31522H4P-20 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

95,38 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E31B3000P-21 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E32515H4P-22 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

92,26 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

E32BM6CCP-23 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

E32D1A03P-24 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

15,09 €

(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
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E3C515H4P-25 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

88,19 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E3CBM8CCP-26 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

E3Z111Q1P-27 M2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E3Z112Q1P-28 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E433CF01P-29 PA Partida alçada d'abonament integre pel muntatge i instal·lació de caseta de fusta segons
projecte executiu

4.800,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)

E433IC05P-30 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'aigua sanitària segons projecte
executiu

21.000,00 €

(VINT-I-UN MIL EUROS)

E433IC06P-31 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de la xarxa de sanejament segons
projecte executiu

16.900,00 €

(SETZE MIL NOU-CENTS EUROS)

E433IC07P-32 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'electricitat segons projecte executiu 30.600,00 €

(TRENTA MIL SIS-CENTS EUROS)

E433IC08P-33 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de calefacció segons projecte executiu 46.200,00 €

(QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS)

E433IC09P-34 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques solars segons projecte
executiu

72.300,00 €

(SETANTA-DOS MIL TRES-CENTS EUROS)

E433IC10P-35 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques fotovoltàiques segons
projecte executiu

42.300,00 €

(QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS EUROS)

E433IC11P-36 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de protecció contraincendis, evacuació,
i altres instal·lacions, segons projecte executiu

7.400,00 €

(SET MIL QUATRE-CENTS EUROS)

E433PAC1P-37 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de l'equipament de cuina format per:
2 cuines de vitroceràmica, 2 forns elèctric, 2 campanes extractores, taulell de cuina tipus
silestone, 2 neveres, 1 congelador, 2 rentaplats, 2 rentadores, 1 secadora, mobiliari alt i baix
d'acer inoxidable, 3 aigüeres. Inclòs transport i muntatge en obra pel seu funcionament
segons especificacions de projecte executiu.

21.256,00 €

(VINT-I-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

E433PAC2P-38 PA Partida alçada d'abonament integre de mobiliari de fusta, taules, cadires, tot inclòs segons
plànols de projecte

45.000,00 €

(QUARANTA-CINC MIL EUROS)
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E433PC05P-39 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació completa de depuració de piscina
exterior segons projecte executiu

25.800,00 €

(VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS EUROS)

E4478111P-40 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

E45318H4P-41 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

100,46 €

(CENT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E45CA8C3P-42 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-25/b/10/iia, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

94,62 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E4B35000P-43 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de bigues 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E4B83000P-44 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de cèrcols 1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E4BCM8GGP-45 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E4D31505P-46 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

27,77 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E4DCBD02P-47 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler
de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

53,56 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

E4LF742SP-48 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
prefabricades de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
57,5 kNm per m d'amplària de sostre

24,25 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E4ZWTM01P-49 U Connexió entre element estructural i mur de maçoneria existent mitjantçant taladre i
ancoratge de barilla connectora de diàmetre 16 mm i longitud de 20 a 30 cm, i morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada.

15,19 €

(QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E5Z15A2BP-50 M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

12,28 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E5ZJU001P-51 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

39,61 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E612B51KP-52 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x100 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment cem ii 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

32,38 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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E612PM55P-53 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment cem ii. inclòs part proporcional de junta de segellat en els encontres amb l'estructura,
reblert de fons de junta amb espuma de poliuretà i segellat amb masilla de poliuretà tipus
pskaflex pr02 o equivalent, i flejes d'acer inoxidable collat al forjat i a pilars cada 50 cm.

60,03 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

E614D41KP-54 m2 Paredó recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x250x60 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

E614HSAKP-55 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

20,43 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

E66AU005P-56 M2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus trespa athlon de hoesch o equivalent, de 13
mm de gruix, color a definir per la do, inclòs ''u'' d'alumini de remat superior i inferior, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

197,19 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E721BGD7P-57 M2 Membrana ga-1 s/une 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat lbm (sbs)-60/g amb una armadura fp de feltre de polièster de 190
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

20,21 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

E788IP02P-58 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals i verticals, amb 'Hidrofix' de Fixcer o equivalent,
de rendiment 3,2kg/m2 mínim aplicat en dues capes.

11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

E7B1TT0LP-59 M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt py 300 o equivalent. 3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E7B21A0LP-60 M2 Lamina separadora de polietile de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes, col.locada sense
adherir

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

E7B21E0LP-61 M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

E7C23472P-62 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locades amb adhesiu de formulació específica

13,64 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

E7C23531P-63 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locada sense adherir

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

E7C9H614EA90P-64 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca ref. 208K135605 de la sèrie Edificació
Standard de ROCKWOOL de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft,
col.locada amb fixacions mecàniques

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E7D21623P-65 m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat
sobre elements lineals

9,96 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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E7D6PI01P-66 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2300 µm, amb posterior esmerilat, lijat i
neteja de irregularitats de pintura sobrant, per a dotació de superfície llisa per rebre la pintura
d'acabat.

42,42 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

E7J1AUW0P-67 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 20 mm de gruix

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

E7J506SCP-68 M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex o equivalent. tot realitzat per a
personal especialitat de l'empresa subministradora, s'inclou transport i us de maquinaria i
eines auxiliars.

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

E7Z1SJ05P-69 M Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita modificada tipus fuga-stop de fixcer o
equivalent, col·locat en obra per a personal especialitat de l'empresa subministradora, en
junta freda prèviament al formigonat de alçats de murs, al contacte amb lloses o sabates de
base. Inclòs transport i ús de maquinaria i eines auxiliars necessàries per completar la unitat
d'obra.

23,80 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E81132E1P-70 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle

17,37 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E81135L2P-71 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

20,68 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E81221P2P-72 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix yg per a projectar, acabat lliscat amb guix yf

10,55 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E81229P2P-73 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de comunicació vertical, amb guix B1 per
a projectar, acabat lliscat amb guix C6

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E823EV01P-74 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola de valència, de
color blanc, de 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

21,38 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E82DER25P-75 M2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina amb rajola ceràmica de color blanc de
32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb
malla de nylon de suport, de Rosagres o equivalent. col.locades prèvia aplicació de ciment
cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent i rejuntat amb beurada
hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent.

39,52 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

E83B61GEP-76 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària d'iguals
característiques físiques i estètiques que la resta de façana existent, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

132,85 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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E8442400P-77 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 60cm x 60cm i 9,5mm
de gruix ,amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada,per una alçària de
sostre de 4m com a màxim

18,43 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

E8443100P-78 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants
col·locats cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E894BBJ0P-79 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

21,14 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E898APF0P-80 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

7,61 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E898D240P-81 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

E898DFM0P-82 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat

13,52 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

E898J2A0P-83 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

E898K2A0P-84 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E898UBB0P-85 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb protector insecticida-fungicida a base de resines
a l'aigua d'acabat mate sedós, tipus Lasur, amb dues capes

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E89A1BA0P-86 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

16,28 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E89A2BA0P-87 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 13,67 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E9232B91P-88 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

E936CS25P-89 M2 Solera de formigó ha-25/b/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

17,32 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

E9B3137KP-90 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu mitjà, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

76,40 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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E9DA122WP-91 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de
16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,10 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

E9DAPC02P-92 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit sense esmaltar de forma rectangular preu
alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,69 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

E9DDRP55P-93 m2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina, amb rajola ceràmica antilliscant de color
blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de 2,5x2,5 cm
adherides amb malla de nylon de suport, de Rosagres o equivalent, col.locades prèvia
aplicació de ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent i rejuntat
amb beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent.

42,03 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

E9Q14413P-94 m2 Parquet adherit de posts de fusta de bambú de 300x60x10 mm, col·locat a trencajunts,
adherit amb cautxú sintètic

25,71 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

E9Z4AA16P-95 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me
15 x 15 d: 6 - 6 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E9Z4AA24P-96 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EB12BF01P-97 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format per un marc perimetral i muntants
verticals separats 10 cm. acabat envernissat. Realitzat en taller i muntat en obra segons
projecte executiu.

172,10 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

EB12VA02P-98 U Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent de 150x180 cm d'alçada, format per un
marc de perfils tubulars conformats en fred de 40x20x1,5 mm, muntants verticals de perfils
tubulars conformats en fred de 35x20x1,5 mm separats 10 cm. Pilars de 40x40x4 mm fixats
al mur amb xapa de 200x100x10 mm de gruix amb 4 cargols m-10, acabat amb pintura a
l'esmalt sintétic. Realitzat en taller i muntat en obra segons projecte executiu.

215,57 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EB15BE03P-99 u Subministre i col·locació d'escala d'acer inoxidable per a piscina de 4 graons, model Partida
ref:ptdx4 1a de Rosagres o equivalent, amb tub rodó, col·locat en obra amb fixacions
mecàniques amb pletina rectangular d'acer inoxidable, inlcòs ancoratge.

437,31 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

ED5HCP01P-100 M Vora prefabricada de formigó de secció interior rectangular de mides 28x19x12,6 cm, sistema
s9 wiesbaden de Rosa gres ref: 941 o equivalent, de 6,8 kg de pes, col.locat amb lletada
d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de
ciment portland, totalment instal.lat i connectada a baixant o xarxa.

89,52 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

ED5HCP02P-101 U Peça de vora per a cantonera interior o exterior, prefabricada de formigó, sistema s9
wiesbaden de Rosa gres ref:948, 943 o equivalent, col.locat amb lletada d'unió tipus primfix
de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de ciment portland,
totalment instal.lat i connectada a baixant o xarxa.

101,57 €

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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EJ12B71PP-102 u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment

75,98 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EJ13B212P-103 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals

49,73 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

EJ14B11PP-104 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

147,79 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

F221C420P-105 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

F931201JP-106 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,27 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

F9365H51P-107 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84,18 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

F9F5U009P-108 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40X4 CM, TIPUS TORHO
O EQUIVALENT, EN VORERES DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE
FORMIGO INCLOSA

35,42 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F9G227F8P-109 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

110,69 €

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

F9G2EP01P-110 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic amb 1 passada d'helicopter, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris amb aspecte
sorrenc d'aripaq o equivalent, amb cantell bisellat i encofrat per anar vist.

105,35 €

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

F9GZ2524P-111 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

7,30 €

(SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FBATU010P-112 U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb
pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

481,16 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FQ10BT50P-113 U Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de formigó prefabricat, amb acabat pulit,
subministart i col.locat en obra.

1.497,30 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FQ211112P-114 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

77,40 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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FQS1BA10P-115 U Subministre i col.locació de cistella de basket normalitzada, totalment muntada. 1.381,68 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FQS1BA13P-116 U Subministre i col.locació de porteria de hambol normalitzada, totalment muntada. 882,36 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FQS1BA15P-117 U Subministre i col.locació d'elements de suport de xarxa de voleyball normalitzada, totalment
muntada.

580,89 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FR2G8B31P-118 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

FR3P1113P-119 M3 Aportacio i incorporacio de terra vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora sobre
pneumatics amb accessori anivellador

49,88 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FR450302P-120 U Subministrament acacia dealbata  (mimosa)  de 20 a 25 cm de perimetre, en contenidor 196,61 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FR47262CP-121 U SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE 55 CM I PROFUNDITAT 66 CM

127,30 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FR476456P-122 U Subministrament populus nigra italica (pollancre) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de
terra de tela metal.lica

32,75 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FR632J73P-123 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua
autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

FR643131P-124 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

19,12 €

(DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

K1213251P-125 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

K1215250P-126 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,11 €

(ZERO EUROS AMB ONZE CENTIMS)

K2142111P-127 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

149,33 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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K2143C11P-128 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,33 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

K214AE11P-129 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

35,54 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

K214J341P-130 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

40,30 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

K2155011P-131 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 10,63 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

K215501AP-132 m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals, neteja i aplec per a posterior aprofitament 23,13 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

K2161511P-133 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat (pladur) de 5 a 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,41 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

K2163511P-134 M2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

K2183501P-135 M2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

K2192913P-136 M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,99 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

K219FA11P-137 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

K21A1011P-138 U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

K21A2011P-139 U Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

K21A3011P-140 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

K21B1011P-141 m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

K21CAM01P-142 u Arrencada de mirall amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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K21D1011P-143 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

K21JB111P-144 U Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12,98 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

K21JD111P-145 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

K21JELF1P-146 U Enderroc de llar de foc deràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

33,70 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

K21JF111P-147 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,79 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

K21JG111P-148 U Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,85 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

K43RP35AP-149 m2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida,
amb una dotació de més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador

10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

K45818H4P-150 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

108,24 €

(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

K45GD7C5P-151 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat manualment

104,22 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

K45RE000P-152 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

16,36 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

K45RRP02P-153 M Repicat de mur de maçoneria existent per encaix de forjat de 10 a 15 cm de profunditat, per
una alçada entre 20 i 40 cm. neteja superficial de la zona repicada, amb aplicació de pont
d'unió amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. inclòs càrrega
manual de runa sobre contenidor, transport a l'abocador i disposició controlada a
monodipòsit.

51,20 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

K4DGC500P-154 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 38,19 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

K4FR12F1P-155 m Reparació d'esquerda de paret d'obra de massoneria amb repicat i sanejament previ de la
zona afectada, col.locació de grapes amb acer en barres corrugades b 500 s de d 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport a l'abocador

71,79 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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K4FR2331P-156 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

K52219MKP-157 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color envellit, de 25 peces/m2, com a
màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

40,06 €

(QUARANTA EUROS AMB SIS CENTIMS)

K52Y31CKP-158 m2 Col.locació de teula àrab de ceràmica de color vermell provinent d'aplec, de 25 peces/m2,
com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,99 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

K5ZA2752P-159 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

K763210LP-160 m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col.locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

K7B11A0LP-161 m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no
adherida

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

K8781170P-162 m2 Neteja de parament de maó ceràmic amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8
bar

14,19 €

(CATORZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

K878A0C0P-163 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color en parament de
fabrica de mao massis que ha estat rehabilitada amb diferentes intensitats. inclòs elements
auxiliars necessaris per realitzar els treballs.

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

K878B011P-164 M2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fàbrica de maó massis
amb acabat mate i transparent que deixi transpirar el material ceràmic. inclòs elements
auxiliars necessaris per el seu muntatge.

8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

PPA000SSP-165 Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

11.207,00 €

(ONZE MIL DOS-CENTS SET EUROS)
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P-1 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantía de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

59,79 €

Altres conceptes 59,79000 €

P-2 145CTD01 u Coberta de formigó armat per a pou de bombeig de mides 200x300 cm, amb trampilla
metàl·lica d'accés. realitzada en obra mitjançant subestructura metàl·lica de suport amb
perfils laminats en calent en ''l'' treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i
encofrat perdut mitjançant encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid. realització de solera amb formigó ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, executada en obra armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, 15 x 15 d: 5 - 5 b 500 t 6 x 2,2, segons une
36092. inclòs trampilla metàl·lica de registre d'una fulla batent de 70x70 cm d'acer
galvanitzat, per a accés a pous de bombeig, realitzada amb junta estanca. inclòs pany,
ferratges, i elements auxiliars necessaris per a la completa realització de la unitat d'obra.
realitzat segons projecte executiu.

1.068,08 €

Altres conceptes 1.068,08000 €

P-3 1A12CFL6 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra segons plànols de detall, amb finestra o
balconera de fusta de melis envernissada de fulla batent i classificació mínima 3 8A C4
segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra
d'aire 4/10/6. Tot segons detall de projecte

355,68 €

Altres conceptes 355,68000 €

P-4 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
segons detall de projecte, amb bastiment per a envà, paredó o 3/4, fulla batent i tapajunts de
fusta. Inclòs manetes tipus ocariz model 1987/600 f1 o d'equivalents característiques, amb
pany, bombi i clau mestrejada i ferratges de seguretat

173,45 €

Altres conceptes 173,45000 €

P-5 44M14111 u Estintolament de paret obra de maçoneria de 50-70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer heb
100 per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 40,80 kg/m, per a pas
de 0,80 - 1,55 m d'amplària, col.locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <=150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

544,56 €

Altres conceptes 544,56000 €

P-6 E21DX001 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i materials de les
instal·lacions d'aigua sanitària existents a desmuntar. Sínclou el taponament de canonades
en càrrega i treballs auxiliars per garantir el funcionament de la xarxa en zones no afectades.

258,23 €

Altres conceptes 258,23000 €

P-7 E21DX002 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i materials de la
instal·lació elèctrica i d'enllumenat existents a desmuntar. S'inclou la desconnexió de
quadres, protecció de parts actives, i qualsevol treball complementari per tal de garantir les
condicions de seguretat de la instal·lació.

273,94 €

Altres conceptes 273,94000 €

P-8 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,91 €
Altres conceptes 1,91000 €

P-9 E221F422 M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €

P-10 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

6,90 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-11 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,70 €
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Altres conceptes 7,70000 €

P-12 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,84 €
Altres conceptes 1,84000 €

P-13 E2252777 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 100% del PN

15,36 €

Altres conceptes 15,36000 €

P-14 E225T002 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pn 0,27 €
Altres conceptes 0,27000 €

P-15 E225T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm 1,35 €
Altres conceptes 1,35000 €

P-16 E2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

6,47 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-17 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 15 km

7,23 €

Altres conceptes 7,23000 €

P-18 E2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97 €

B2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,22 €

B2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat 5,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

95,38 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 74,65700 €
Altres conceptes 20,72300 €

P-21 E31B3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

1,22 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00541 €
Altres conceptes 1,21459 €

P-22 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

92,26 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 71,26350 €
Altres conceptes 20,99650 €

P-23 E32BM6CC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

4,69 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02162 €
Altres conceptes 4,66838 €

P-24 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

15,09 €
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B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64470 €

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,18160 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,11581 €

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,30152 €

B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08232 €
Altres conceptes 12,31405 €

P-25 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

88,19 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 71,26350 €
Altres conceptes 16,92650 €

P-26 E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

4,82 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02162 €
Altres conceptes 4,79838 €

P-27 E3Z111Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

6,62 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,09732 €
Altres conceptes 3,52268 €

P-28 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,54 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,13620 €
Altres conceptes 4,40380 €

P-29 E433CF01 PA Partida alçada d'abonament integre pel muntatge i instal·lació de caseta de fusta segons
projecte executiu

4.800,00 €

Sense descomposició 4.800,00000 €

P-30 E433IC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'aigua sanitària segons projecte
executiu

21.000,00 €

Sense descomposició 21.000,00000 €

P-31 E433IC06 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de la xarxa de sanejament segons
projecte executiu

16.900,00 €

Sense descomposició 16.900,00000 €

P-32 E433IC07 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'electricitat segons projecte executiu 30.600,00 €
Sense descomposició 30.600,00000 €

P-33 E433IC08 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de calefacció segons projecte executiu 46.200,00 €
Sense descomposició 46.200,00000 €

P-34 E433IC09 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques solars segons projecte
executiu

72.300,00 €

Sense descomposició 72.300,00000 €

P-35 E433IC10 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques fotovoltàiques segons
projecte executiu

42.300,00 €

Sense descomposició 42.300,00000 €

P-36 E433IC11 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de protecció contraincendis, evacuació,
i altres instal·lacions, segons projecte executiu

7.400,00 €
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Sense descomposició 7.400,00000 €

P-37 E433PAC1 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de l'equipament de cuina format per:
2 cuines de vitroceràmica, 2 forns elèctric, 2 campanes extractores, taulell de cuina tipus
silestone, 2 neveres, 1 congelador, 2 rentaplats, 2 rentadores, 1 secadora, mobiliari alt i baix
d'acer inoxidable, 3 aigüeres. Inclòs transport i muntatge en obra pel seu funcionament
segons especificacions de projecte executiu.

21.256,00 €

Sense descomposició 21.256,00000 €

P-38 E433PAC2 PA Partida alçada d'abonament integre de mobiliari de fusta, taules, cadires, tot inclòs segons
plànols de projecte

45.000,00 €

Sense descomposició 45.000,00000 €

P-39 E433PC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació completa de depuració de piscina
exterior segons projecte executiu

25.800,00 €

Sense descomposició 25.800,00000 €

P-40 E4478111 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

1,65 €

B44Z8011 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,03000 €
Altres conceptes 0,62000 €

P-41 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

100,46 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 71,26350 €
Altres conceptes 29,19650 €

P-42 E45CA8C3 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-25/b/10/iia, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

94,62 €

B065760B M3 Formigó ha-25/b/10/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 71,11440 €
Altres conceptes 23,50560 €

P-43 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de bigues 1,35 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00954 €
Altres conceptes 1,34046 €

P-44 E4B83000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de cèrcols 1,34 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00530 €
Altres conceptes 1,33470 €

P-45 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

6,68 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02120 €
Altres conceptes 6,65880 €

P-46 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

27,77 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,15668 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,11581 €

B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,59071 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,18160 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,30000 €
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B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,51557 €
Altres conceptes 24,90963 €

P-47 E4DCBD02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler
de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

53,56 €

B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,29536 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,77212 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,55814 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,13620 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,11581 €

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €
Altres conceptes 50,27437 €

P-48 E4LF742S m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
prefabricades de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
57,5 kNm per m d'amplària de sostre

24,25 €

B4LZ170L m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 7,36554 €

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió s 10,42041 €
Altres conceptes 6,46405 €

P-49 E4ZWTM01 U Connexió entre element estructural i mur de maçoneria existent mitjantçant taladre i
ancoratge de barilla connectora de diàmetre 16 mm i longitud de 20 a 30 cm, i morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada.

15,19 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 0,27720 €

B0907200 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 0,84796 €

B09Z0001 U Broquet d'injecció per a resines 0,45000 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,68809 €
Altres conceptes 12,92675 €

P-50 E5Z15A2B M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

12,28 €

Altres conceptes 12,28000 €

P-51 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

39,61 €

B5ZHU002 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, d 7,92500 €

B5ZHU001 m Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, 16,64000 €
Altres conceptes 15,04500 €

P-52 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x100 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment cem ii 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

32,38 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 7,48800 €
Altres conceptes 24,89200 €

P-53 E612PM55 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment cem ii. inclòs part proporcional de junta de segellat en els encontres amb l'estructura,
reblert de fons de junta amb espuma de poliuretà i segellat amb masilla de poliuretà tipus
pskaflex pr02 o equivalent, i flejes d'acer inoxidable collat al forjat i a pilars cada 50 cm.

60,03 €

B0F1D252 U Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, segons la norma une-en 19,58880 €
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Altres conceptes 40,44120 €

P-54 E614D41K m2 Paredó recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x250x60 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

13,81 €

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 7 3,26757 €
Altres conceptes 10,54243 €

P-55 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

20,43 €

B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1 4,72525 €
Altres conceptes 15,70475 €

P-56 E66AU005 M2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus trespa athlon de hoesch o equivalent, de 13
mm de gruix, color a definir per la do, inclòs ''u'' d'alumini de remat superior i inferior, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

197,19 €

B0CVU015 M2 Divisòria amb placa resines sintètiques tipus trespa athlon de hoesch o equivalent, de 155,67300 €
Altres conceptes 41,51700 €

P-57 E721BGD7 M2 Membrana ga-1 s/une 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat lbm (sbs)-60/g amb una armadura fp de feltre de polièster de 190
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

20,21 €

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,29700 €

B712D0Z0 M2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral lbm (sbs) 60/g-fp amb armadur 10,38400 €
Altres conceptes 9,52900 €

P-58 E788IP02 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals i verticals, amb 'Hidrofix' de Fixcer o equivalent,
de rendiment 3,2kg/m2 mínim aplicat en dues capes.

11,21 €

B7Z2IP02 kg Impermeabilització de paraments horitzontals i verticals, amb 'Hidrofix' de Fixcer o equ 5,15160 €
Altres conceptes 6,05840 €

P-59 E7B1TT0L M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt py 300 o equivalent. 3,31 €

B7B11TT0 M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt py 300 o equivalent. 2,03500 €
Altres conceptes 1,27500 €

P-60 E7B21A0L M2 Lamina separadora de polietile de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes, col.locada sense
adherir

1,10 €

B7711A00 M2 Lamina de polietile de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes 0,14300 €
Altres conceptes 0,95700 €

P-61 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,15 €

B7711F00 M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,19800 €
Altres conceptes 0,95200 €

P-62 E7C23472 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locades amb adhesiu de formulació específica

13,64 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 1,40175 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a co 9,70200 €
Altres conceptes 2,53625 €

P-63 E7C23531 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locada sense adherir

13,98 €
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B7C23530 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a co 12,10650 €
Altres conceptes 1,87350 €

P-64 E7C9H614E m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca ref. 208K135605 de la sèrie Edificació
Standard de ROCKWOOL de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft,
col.locada amb fixacions mecàniques

8,46 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim 0,75000 €

B7C9H610EA m2 Panell semirígid de llana de roca de 135x60x5 cm, revestit per una cara amb paper kr 5,17650 €
Altres conceptes 2,53350 €

P-65 E7D21623 m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat
sobre elements lineals

9,96 €

B7D20023 m3 Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i projectat sobre elements lineals 9,96418 €
Altres conceptes -0,00418 €

P-66 E7D6PI01 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2300 µm, amb posterior esmerilat, lijat i
neteja de irregularitats de pintura sobrant, per a dotació de superfície llisa per rebre la pintura
d'acabat.

42,42 €

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 20,66400 €

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 1,51559 €
Altres conceptes 20,24041 €

P-67 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 20 mm de gruix

8,66 €

B7C23200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en 13163, de 20 mm de gruix, de 30 kpa 1,67400 €
Altres conceptes 6,98600 €

P-68 E7J506SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex o equivalent. tot realitzat per a
personal especialitat de l'empresa subministradora, s'inclou transport i us de maquinaria i
eines auxiliars.

7,51 €

B7ZB05SC Ml Segellat de junts entre llosa i murs de formigó, amb sistema vandex 7,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-69 E7Z1SJ05 M Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita modificada tipus fuga-stop de fixcer o
equivalent, col·locat en obra per a personal especialitat de l'empresa subministradora, en
junta freda prèviament al formigonat de alçats de murs, al contacte amb lloses o sabates de
base. Inclòs transport i ús de maquinaria i eines auxiliars necessàries per completar la unitat
d'obra.

23,80 €

B7Z1SJ05 m Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita modificada tipus fuga-stop de fixcer o 20,28400 €
Altres conceptes 3,51600 €

P-70 E81132E1 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle

17,37 €

Altres conceptes 17,37000 €

P-71 E81135L2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

20,68 €

Altres conceptes 20,68000 €

P-72 E81221P2 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix yg per a projectar, acabat lliscat amb guix yf

10,55 €

B0111000 M3 Aigua 0,01010 €

B0521200 Kg Guix yf 0,11440 €
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B0521150 Kg Guix yg, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar 1,54880 €
Altres conceptes 8,87670 €

P-73 E81229P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de comunicació vertical, amb guix B1 per
a projectar, acabat lliscat amb guix C6

15,99 €

B0521200 Kg Guix yf 0,11440 €

B0111000 M3 Aigua 0,01010 €

B0521150 Kg Guix yg, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar 1,54880 €
Altres conceptes 14,31670 €

P-74 E823EV01 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola de valència, de
color blanc, de 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

21,38 €

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de col 0,14000 €

B0FHU100 m2 Rajola de valència, 20x20 cm, de color blanc 9,51500 €

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 1,45000 €
Altres conceptes 10,27500 €

P-75 E82DER25 M2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina amb rajola ceràmica de color blanc de
32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb
malla de nylon de suport, de Rosagres o equivalent. col.locades prèvia aplicació de ciment
cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent i rejuntat amb beurada
hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent.

39,52 €

B05AER25 kg Beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent. 1,12095 €

B0FHRG01 m2 Rajola ceràmica de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320 19,43700 €

B071ER25 kg Ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent. 4,19832 €
Altres conceptes 14,76373 €

P-76 E83B61GE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària d'iguals
característiques físiques i estètiques que la resta de façana existent, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

132,85 €

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb for 84,70870 €

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 2,20000 €

B9CZ1000 Kg Beurada blanca 0,30375 €
Altres conceptes 45,63755 €

P-77 E8442400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 60cm x 60cm i 9,5mm
de gruix ,amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada,per una alçària de
sostre de 4m com a màxim

18,43 €

B84ZA030 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,30000 €

B8442400 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 60x6 7,82250 €
Altres conceptes 7,30750 €

P-78 E8443100 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants
col·locats cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim

22,89 €

B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 0,23400 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,62360 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52503 €
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B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 4,10550 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 1,20360 €

B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,12650 €
Altres conceptes 10,33947 €

P-79 E894BBJ0 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

21,14 €

B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 1,90128 €

B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 2,47605 €
Altres conceptes 16,76267 €

P-80 E898APF0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

7,61 €

B8ZAF000 Kg Imprimació fosfatant 1,30152 €

B89ZC100 Kg Esmalt de poliuretà d'un component 1,51980 €
Altres conceptes 4,78868 €

P-81 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,05 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,61725 €
Altres conceptes 2,43275 €

P-82 E898DFM0 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat

13,52 €

B8ZAM000 Kg Imprimació fixadora acrílica 0,98389 €

B8ZAH000 Kg Imprimació neutralitzadora acrílica 3,74055 €

B89ZNE00 Kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 5,19925 €
Altres conceptes 3,59631 €

P-83 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,66 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,94095 €

B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 1,32534 €
Altres conceptes 2,39371 €

P-84 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,31 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,94095 €

B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 1,32467 €
Altres conceptes 3,04438 €

P-85 E898UBB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb protector insecticida-fungicida a base de resines
a l'aigua d'acabat mate sedós, tipus Lasur, amb dues capes

4,40 €

B8ZAU001 l Protector insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua d'acabat mate sedós, tipus 1,40980 €
Altres conceptes 2,99020 €

P-86 E89A1BA0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

16,28 €



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 10

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,94095 €

B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 3,36743 €
Altres conceptes 11,97162 €

P-87 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 13,67 €

B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 3,36743 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,94095 €
Altres conceptes 9,36162 €

P-88 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

8,29 €

B0332300 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 4,87932 €
Altres conceptes 3,41068 €

P-89 E936CS25 M2 Solera de formigó ha-25/b/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

17,32 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 10,48592 €
Altres conceptes 6,83408 €

P-90 E9B3137K m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu mitjà, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

76,40 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,47400 €

B0G19K04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu mitjà, de 20 mm de gr 56,09540 €
Altres conceptes 19,83060 €

P-91 E9DA122W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de
16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,10 €

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 2,03102 €

B0FH5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, pre 14,21880 €

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de col 0,39900 €
Altres conceptes 15,45118 €

P-92 E9DAPC02 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit sense esmaltar de forma rectangular preu
alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,69 €

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de col 0,39900 €

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 2,03102 €

B0FHPT05 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit sense esmaltar de forma rectangul 14,81040 €
Altres conceptes 15,44958 €

P-93 E9DDRP55 m2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina, amb rajola ceràmica antilliscant de color
blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320, de peces de 2,5x2,5 cm
adherides amb malla de nylon de suport, de Rosagres o equivalent, col.locades prèvia
aplicació de ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent i rejuntat
amb beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent.

42,03 €

B071ER25 kg Ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent. 4,19832 €

B05AER25 kg Beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent. 1,12095 €

B0FHRG02 m2 Rajola ceràmica antilliscant de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic w 21,74700 €
Altres conceptes 14,96373 €
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P-94 E9Q14413 m2 Parquet adherit de posts de fusta de bambú de 300x60x10 mm, col·locat a trencajunts,
adherit amb cautxú sintètic

25,71 €

B9Q14413 m2 Post per a parquet adherit de fusta de roure americà nature, de 300x60x10 mm 16,37100 €

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,03320 €
Altres conceptes 8,30580 €

P-95 E9Z4AA16 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me
15 x 15 d: 6 - 6 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

3,53 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01908 €
Altres conceptes 3,51092 €

P-96 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,32 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01081 €
Altres conceptes 2,30919 €

P-97 EB12BF01 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format per un marc perimetral i muntants
verticals separats 10 cm. acabat envernissat. Realitzat en taller i muntat en obra segons
projecte executiu.

172,10 €

BB12VA01 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format per un marc perimetral i muntant 149,45000 €
Altres conceptes 22,65000 €

P-98 EB12VA02 U Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent de 150x180 cm d'alçada, format per un
marc de perfils tubulars conformats en fred de 40x20x1,5 mm, muntants verticals de perfils
tubulars conformats en fred de 35x20x1,5 mm separats 10 cm. Pilars de 40x40x4 mm fixats
al mur amb xapa de 200x100x10 mm de gruix amb 4 cargols m-10, acabat amb pintura a
l'esmalt sintétic. Realitzat en taller i muntat en obra segons projecte executiu.

215,57 €

BB12VA02 u Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent de 150x180 cm d'alçada, format p 189,85000 €
Altres conceptes 25,72000 €

P-99 EB15BE03 u Subministre i col·locació d'escala d'acer inoxidable per a piscina de 4 graons, model Partida
ref:ptdx4 1a de Rosagres o equivalent, amb tub rodó, col·locat en obra amb fixacions
mecàniques amb pletina rectangular d'acer inoxidable, inlcòs ancoratge.

437,31 €

B0A62F00 U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 6,80000 €

BB15BE03 u Escala d'acer inoxidable per a piscina de 4 graons, model Partida ref:ptdx4 1a de Ros 411,23000 €
Altres conceptes 19,28000 €

P-100 ED5HCP01 M Vora prefabricada de formigó de secció interior rectangular de mides 28x19x12,6 cm, sistema
s9 wiesbaden de Rosa gres ref: 941 o equivalent, de 6,8 kg de pes, col.locat amb lletada
d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de
ciment portland, totalment instal.lat i connectada a baixant o xarxa.

89,52 €

BD5HCP01 u Canal prefabricada de formigó de secció interior rectangular de mides 28x19x12,6 cm, 58,65000 €

B071PF05 l Lletada d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i u 2,60400 €
Altres conceptes 28,26600 €

P-101 ED5HCP02 U Peça de vora per a cantonera interior o exterior, prefabricada de formigó, sistema s9
wiesbaden de Rosa gres ref:948, 943 o equivalent, col.locat amb lletada d'unió tipus primfix
de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de ciment portland,
totalment instal.lat i connectada a baixant o xarxa.

101,57 €

BD5HCP02 U Peça de canal per a cantonera interior o exterior, prefabricada de formigó, sistema s9 92,19000 €

B071PF05 l Lletada d'unió tipus primfix de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i u 1,30200 €
Altres conceptes 8,07800 €

P-102 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment

75,98 €
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BJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu al 60,23000 €
Altres conceptes 15,75000 €

P-103 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals

49,73 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu 38,33000 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36375 €
Altres conceptes 11,03625 €

P-104 EJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

147,79 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17460 €

BJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, pr 120,02000 €
Altres conceptes 27,59540 €

P-105 F221C420 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

3,18 €

Altres conceptes 3,18000 €

P-106 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,27 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 22,74700 €

B0111000 M3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 6,47250 €

P-107 F9365H51 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84,18 €

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 64,21800 €
Altres conceptes 19,96200 €

P-108 F9F5U009 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40X4 CM, TIPUS TORHO
O EQUIVALENT, EN VORERES DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE
FORMIGO INCLOSA

35,42 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 6,40400 €

B9F1V001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 4 cm de gruix 9,40440 €
Altres conceptes 19,61160 €

P-109 F9G227F8 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

110,69 €

B064E26C M3 Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 78,48750 €

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 9,88160 €
Altres conceptes 22,32090 €

P-110 F9G2EP01 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic amb 1 passada d'helicopter, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris amb aspecte
sorrenc d'aripaq o equivalent, amb cantell bisellat i encofrat per anar vist.

105,35 €

B064E26C M3 Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 78,48750 €

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 9,88160 €
Altres conceptes 16,98090 €

P-111 F9GZ2524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

7,30 €
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Altres conceptes 7,30000 €

P-112 FBATU010 U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb
pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

481,16 €

B89ZC100 Kg Esmalt de poliuretà d'un component 149,00000 €
Altres conceptes 332,16000 €

P-113 FQ10BT50 U Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de formigó prefabricat, amb acabat pulit,
subministart i col.locat en obra.

1.497,30 €

BQ10BT50 u Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de formigó prefabricat, amb acabat 1.425,00000 €
Altres conceptes 72,30000 €

P-114 FQ211112 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

77,40 €

BQ211110 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb bas 62,96000 €
Altres conceptes 14,44000 €

P-115 FQS1BA10 U Subministre i col.locació de cistella de basket normalitzada, totalment muntada. 1.381,68 €

B1511BA1 U Subministre i col.locació de cistella de basket normalitzada, totalment muntada. 1.350,79000 €
Altres conceptes 30,89000 €

P-116 FQS1BA13 U Subministre i col.locació de porteria de hambol normalitzada, totalment muntada. 882,36 €

B1511HA1 U Subministre i col.locació de porteria de hambol normalitzada, totalment muntada. 851,47000 €
Altres conceptes 30,89000 €

P-117 FQS1BA15 U Subministre i col.locació d'elements de suport de xarxa de voleyball normalitzada, totalment
muntada.

580,89 €

B151BA15 U Subministre i col.locació d'elements de suport de xarxa de voleyball normalitzada, total 550,00000 €
Altres conceptes 30,89000 €

P-118 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

11,14 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-119 FR3P1113 M3 Aportacio i incorporacio de terra vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora sobre
pneumatics amb accessori anivellador

49,88 €

BR3P2110 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 47,47600 €
Altres conceptes 2,40400 €

P-120 FR450302 U Subministrament acacia dealbata  (mimosa)  de 20 a 25 cm de perimetre, en contenidor 196,61 €

BR450302 U Acacia dealbata  (mimosa)  de 20 a 25 cm de perimetre, en contenidor 196,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-121 FR47262C U SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE 55 CM I PROFUNDITAT 66 CM

127,30 €

BR47262C U PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀME 127,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-122 FR476456 U Subministrament populus nigra italica (pollancre) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de
terra de tela metal.lica

32,75 €

BR476456 U Populus nigra italica (pollancre)  de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela 32,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-123 FR632J73 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua
autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

27,18 €
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Altres conceptes 27,18000 €

P-124 FR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

19,12 €

Altres conceptes 19,12000 €

P-125 K1213251 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,67 €

Altres conceptes 8,67000 €

P-126 K1215250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,11 €

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-127 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

149,33 €

Altres conceptes 149,33000 €

P-128 K2143C11 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,33 €

Altres conceptes 13,33000 €

P-129 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

35,54 €

Altres conceptes 35,54000 €

P-130 K214J341 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

40,30 €

Altres conceptes 40,30000 €

P-131 K2155011 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 10,63 €
Altres conceptes 10,63000 €

P-132 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals, neteja i aplec per a posterior aprofitament 23,13 €
Altres conceptes 23,13000 €

P-133 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat (pladur) de 5 a 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,41 €

Altres conceptes 5,41000 €

P-134 K2163511 M2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

6,44 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-135 K2183501 M2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

8,46 €

Altres conceptes 8,46000 €

P-136 K2192913 M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,99 €

Altres conceptes 9,99000 €

P-137 K219FA11 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,08 €



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 15

Altres conceptes 9,08000 €

P-138 K21A1011 U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-139 K21A2011 U Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-140 K21A3011 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

3,68 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-141 K21B1011 m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-142 K21CAM01 u Arrencada de mirall amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 2,21 €
Altres conceptes 2,21000 €

P-143 K21D1011 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,57 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-144 K21JB111 U Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12,98 €

Altres conceptes 12,98000 €

P-145 K21JD111 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,34 €

Altres conceptes 14,34000 €

P-146 K21JELF1 U Enderroc de llar de foc deràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

33,70 €

Altres conceptes 33,70000 €

P-147 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

26,79 €

Altres conceptes 26,79000 €

P-148 K21JG111 U Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,85 €

Altres conceptes 11,85000 €

P-149 K43RP35A m2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida,
amb una dotació de més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador

10,31 €

B8ZA3000 Kg Protector químic insecticida-fungicida 2,39855 €
Altres conceptes 7,91145 €

P-150 K45818H4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

108,24 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 72,96025 €
Altres conceptes 35,27975 €

P-151 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat manualment

104,22 €



Desenvolupament i canvi d´ús de la masia Mas el Bosc

Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 16

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am 71,21100 €
Altres conceptes 33,00900 €

P-152 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

16,36 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 9,76000 €
Altres conceptes 6,60000 €

P-153 K45RRP02 M Repicat de mur de maçoneria existent per encaix de forjat de 10 a 15 cm de profunditat, per
una alçada entre 20 i 40 cm. neteja superficial de la zona repicada, amb aplicació de pont
d'unió amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. inclòs càrrega
manual de runa sobre contenidor, transport a l'abocador i disposició controlada a
monodipòsit.

51,20 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 10,98000 €

B2RA3400 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts 0,05568 €
Altres conceptes 40,16432 €

P-154 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 38,19 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,11385 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,40638 €

B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,16300 €

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,47200 €
Altres conceptes 35,17477 €

P-155 K4FR12F1 m Reparació d'esquerda de paret d'obra de massoneria amb repicat i sanejament previ de la
zona afectada, col.locació de grapes amb acer en barres corrugades b 500 s de d 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport a l'abocador

71,79 €

B0714000 Kg Morter sintètic de resines epoxi 16,72800 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,41339 €
Altres conceptes 54,64861 €

P-156 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador

12,83 €

Altres conceptes 12,83000 €

P-157 K52219MK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color envellit, de 25 peces/m2, com a
màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

40,06 €

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 25 peces/m2, com 13,75000 €
Altres conceptes 26,31000 €

P-158 K52Y31CK m2 Col.locació de teula àrab de ceràmica de color vermell provinent d'aplec, de 25 peces/m2,
com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,99 €

Altres conceptes 20,99000 €

P-159 K5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,53 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, co 1,81500 €
Altres conceptes 11,71500 €

P-160 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col.locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

15,96 €
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B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 6,52190 €

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,61500 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 0,93808 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 1,44300 €
Altres conceptes 6,44202 €

P-161 K7B11A0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no
adherida

2,11 €

B7B11A00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2 0,82500 €
Altres conceptes 1,28500 €

P-162 K8781170 m2 Neteja de parament de maó ceràmic amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8
bar

14,19 €

B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 6,12000 €

B0111000 M3 Aigua 0,00202 €
Altres conceptes 8,06798 €

P-163 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color en parament de
fabrica de mao massis que ha estat rehabilitada amb diferentes intensitats. inclòs elements
auxiliars necessaris per realitzar els treballs.

10,18 €

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,09000 €

B8ZZ4000 kg Pulpa de paper 2,02000 €

B090B000 kg Adhesiu de niló solubre 2,19000 €
Altres conceptes 5,88000 €

P-164 K878B011 M2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fàbrica de maó massis
amb acabat mate i transparent que deixi transpirar el material ceràmic. inclòs elements
auxiliars necessaris per el seu muntatge.

8,45 €

B878B011 m2 Tractament hidrofugant  i consolidant per a paraments verticals de fabrica de maó mas 6,37000 €
Altres conceptes 2,08000 €

P-165 PPA000SS Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

11.207,00 €

Sense descomposició 11.207,00000 €
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Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 00 Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats

Nivell 1 01 Enderrocs

1 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 127)

149,33 57,346 8.563,48

2 K2192913 M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 136)

9,99 134,375 1.342,41

3 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 129)

35,54 288,690 10.260,04

4 K2143C11 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 128)

13,33 32,200 429,23

5 K214J341 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 130)

40,30 9,900 398,97

6 K21JELF1 U Enderroc de llar de foc deràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 146)

33,70 2,000 67,40

7 K2163511 M2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 134)

6,44 41,950 270,16

8 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat (pladur) de 5 a 10 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 133)

5,41 8,250 44,63

9 K219FA11 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 10 cm
de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 137)

9,08 1,300 11,80

10 K2183501 M2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 135)

8,46 6,600 55,84

11 K2155011 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 131)

10,63 150,678 1.601,71

12 K21A1011 U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 138)

5,52 13,000 71,76

13 K21A2011 U Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 139)

5,52 4,000 22,08

14 K21A3011 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 140)

3,68 9,000 33,12

15 K21B1011 m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 141)

6,23 13,800 85,97

16 K21JB111 U Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 144)

12,98 1,000 12,98

17 K21JD111 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 145)

14,34 1,000 14,34

18 K21JG111 U Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 148)

11,85 1,000 11,85

19 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 147)

26,79 1,000 26,79

20 K21CAM01 u Arrencada de mirall amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 142)

2,21 1,000 2,21

21 K21D1011 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 143)

2,57 10,000 25,70

22 E21DX001 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i
materials de les instal·lacions d'aigua sanitària existents a desmuntar.
Sínclou el taponament de canonades en càrrega i treballs auxiliars per

258,23 1,000 258,23

euros
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garantir el funcionament de la xarxa en zones no afectades.  (P - 6)
23 E21DX002 m Desmuntatge, carrega i transport a abocador autoritzat dels elements i

materials de la instal·lació elèctrica i d'enllumenat existents a
desmuntar. S'inclou la desconnexió de quadres, protecció de parts
actives, i qualsevol treball complementari per tal de garantir les
condicions de seguretat de la instal·lació. (P - 7)

273,94 1,000 273,94

TOTAL Nivell 1 01.OR.00.01 23.884,64

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 00 Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats

Nivell 1 02 Gestió de residus

1 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins
a 15 km (P - 17)

7,23 252,840 1.828,03

2 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 19)

5,22 252,840 1.319,82

TOTAL Nivell 1 01.OR.00.02 3.147,85

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 01 Moviment de terres

Nivell 1 01 Moviment de terres

1 F221C420 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 105)

3,18 40,313 128,20

2 E225T002 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del pn (P - 14)

0,27 134,375 36,28

3 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
10)

6,90 12,176 84,01

4 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 12)

1,84 9,440 17,37

5 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora (P - 11)

7,70 8,096 62,34

6 E2252777 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PN (P -
13)

15,36 8,096 124,35

7 E2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)

6,47 62,987 407,53

8 E2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 2,97 62,987 187,07

TOTAL Nivell 1 01.OR.01.01 1.047,15

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 02 Sistema estructural

Nivell 1 01 Fonaments

euros
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1 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 28)

10,54 9,440 99,50

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 20)

95,38 1,376 131,24

3 E31B3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de rases i pous (P - 21)

1,22 30,100 36,72

4 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba (P - 22)

92,26 6,000 553,56

5 E32BM6CC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller (P - 23)

4,69 20,000 93,80

6 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <=3 m (P - 24)

15,09 40,000 603,60

7 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
25)

88,19 1,800 158,74

8 E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 26)

4,82 6,000 28,92

9 145CTD01 u Coberta de formigó armat per a pou de bombeig de mides 200x300
cm, amb trampilla metàl·lica d'accés. realitzada en obra mitjançant
subestructura metàl·lica de suport amb perfils laminats en calent en ''l''
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i encofrat
perdut mitjançant encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid. realització de solera amb formigó
ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de gruix 15 cm, executada en obra armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, 15 x 15 d: 5 - 5 b 500 t 6 x
2,2, segons une 36092. inclòs trampilla metàl·lica de registre d'una
fulla batent de 70x70 cm d'acer galvanitzat, per a accés a pous de
bombeig, realitzada amb junta estanca. inclòs pany, ferratges, i
elements auxiliars necessaris per a la completa realització de la unitat
d'obra. realitzat segons projecte executiu. (P - 2)

1.068,08 1,000 1.068,08

10 E7J506SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex o equivalent.
tot realitzat per a personal especialitat de l'empresa subministradora,
s'inclou transport i us de maquinaria i eines auxiliars. (P - 68)

7,51 10,000 75,10

TOTAL Nivell 1 01.OR.02.01 2.849,26

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 02 Sistema estructural

Nivell 1 02 Estructura

1 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, de cassetons morter de
ciment amb una quantía de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m,
amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm,
6 i 6 mm de D, i una quantia 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot (P - 1)

59,79 353,220 21.119,02

2 E4LF742S m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de ceràmica i
biguetes de formigó prefabricades de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos

24,25 353,220 8.565,59

euros
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0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 57,5 kNm per m d'amplària
de sostre (P - 48)

3 E4B83000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de cèrcols (P - 44)

1,34 637,350 854,05

4 K45818H4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 150)

108,24 16,389 1.773,95

5 K45RRP02 M Repicat de mur de maçoneria existent per encaix de forjat de 10 a 15
cm de profunditat, per una alçada entre 20 i 40 cm. neteja superficial
de la zona repicada, amb aplicació de pont d'unió amb adhesiu de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components. inclòs càrrega
manual de runa sobre contenidor, transport a l'abocador i disposició
controlada a monodipòsit. (P - 153)

51,20 104,300 5.340,16

6 E4ZWTM01 U Connexió entre element estructural i mur de maçoneria existent
mitjantçant taladre i ancoratge de barilla connectora de diàmetre 16
mm i longitud de 20 a 30 cm, i morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada. (P - 49)

15,19 312,900 4.752,95

7 E45CA8C3 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-25/b/10/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 42)

94,62 2,340 221,41

8 E4DCBD02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P
- 47)

53,56 2,340 125,33

9 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 45)

6,68 11,700 78,16

10 E4478111 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 40)

1,65 880,420 1.452,69

11 E7D21623 m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter format per ciment i perlita amb
vermiculita, projectat sobre elements lineals (P - 65)

9,96 17,400 173,30

12 E7D6PI01 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 2300 µm, amb posterior esmerilat, lijat i neteja de irregularitats
de pintura sobrant, per a dotació de superfície llisa per rebre la pintura
d'acabat. (P - 66)

42,42 3,000 127,26

13 E894BBJ0 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 79)

21,14 3,000 63,42

14 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (P - 151)

104,22 0,396 41,27

15 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta (P - 154)

38,19 1,980 75,62

16 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 41)

100,46 6,588 661,83

17 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de bigues (P - 43)

1,35 427,000 576,45

18 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 46)

27,77 29,280 813,11

19 44M14111 u Estintolament de paret obra de maçoneria de 50-70 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer heb 100 per a estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 40,80 kg/m, per a pas de 0,80 - 1,55 m
d'amplària, col.locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl.lic de <=150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 5)

544,56 39,000 21.237,84

TOTAL Nivell 1 01.OR.02.02 68.053,41

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 03 Sistema d'envolvent

euros
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Nivell 1 01 Envolvent sota rasant

Nivell 2 01 Soleres

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 88)

8,29 134,375 1.113,97

2 E3Z111Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó
hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 27)

6,62 134,375 889,56

3 E721BGD7 M2 Membrana ga-1 s/une 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1
kg/m2 formada per làmina de betum modificat lbm (sbs)-60/g amb una
armadura fp de feltre de polièster de 190 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació (P - 57)

20,21 141,094 2.851,51

4 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no
adherida (P - 61)

1,15 282,188 324,52

5 E7C23531 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,80
m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locada sense adherir (P - 63)

13,98 134,375 1.878,56

6 E7B1TT0L M2 Làmina separadora antipunzonament tipus danofelt py 300 o
equivalent. (P - 59)

3,31 141,094 467,02

7 E936CS25 M2 Solera de formigó ha-25/b/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix (P - 89)

17,32 134,375 2.327,38

8 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 96)

2,32 134,375 311,75

9 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix (P - 67)

8,66 24,420 211,48

TOTAL Nivell 2 01.OR.03.01.01 10.375,75

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 03 Sistema d'envolvent

Nivell 1 02 Envolvent sobre rasant

Nivell 2 01 Cobertes

1 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals, neteja i aplec per a
posterior aprofitament (P - 132)

23,13 100,452 2.323,45

2 K52Y31CK m2 Col.locació de teula àrab de ceràmica de color vermell provinent
d'aplec, de 25 peces/m2, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 158)

20,99 100,452 2.108,49

3 K52219MK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color envellit, de 25
peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 157)

40,06 150,678 6.036,16

4 E7C23472 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45
m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locades amb adhesiu de formulació específica (P - 62)

13,64 272,540 3.717,45

5 K7B11A0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110
g/m2, col.locada no adherida (P - 161)

2,11 272,540 575,06

6 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida i segellat
amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú EPDM (P - 160)

15,96 286,167 4.567,23

euros
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7 K5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 159)

13,53 14,000 189,42

8 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant (P - 51)

39,61 58,400 2.313,22

TOTAL Nivell 2 01.OR.03.02.01 21.830,48

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 03 Sistema d'envolvent

Nivell 1 02 Envolvent sobre rasant

Nivell 2 02 Façanes

1 K1213251 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
125)

8,67 481,635 4.175,78

2 K1215250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 126)

0,11 231.184,800 25.430,33

3 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 ,
per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 55)

20,43 41,500 847,85

4 E7C9H614EA90 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca ref. 208K135605 de la
sèrie Edificació Standard de ROCKWOOL de densitat 26 a 35 kg/m3
de 50 mm de gruix amb paper kraft, col.locada amb fixacions
mecàniques (P - 64)

8,46 41,500 351,09

5 E612PM55 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x50 mm, d'una
cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment cem ii. inclòs
part proporcional de junta de segellat en els encontres amb
l'estructura, reblert de fons de junta amb espuma de poliuretà i segellat
amb masilla de poliuretà tipus pskaflex pr02 o equivalent, i flejes d'acer
inoxidable collat al forjat i a pilars cada 50 cm. (P - 53)

60,03 41,500 2.491,25

6 E83B61GE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra
calcària d'iguals característiques físiques i estètiques que la resta de
façana existent, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 76)

132,85 41,500 5.513,28

7 K4FR12F1 m Reparació d'esquerda de paret d'obra de massoneria amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col.locació de grapes amb acer
en barres corrugades b 500 s de d 10 mm, separades cada 30 cm,
reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport a l'abocador (P - 155)

71,79 10,000 717,90

8 K8781170 m2 Neteja de parament de maó ceràmic amb raig de pols de vidre
micronitzat humit a pressió, 8 bar (P - 162)

14,19 481,635 6.834,40

9 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color
en parament de fabrica de mao massis que ha estat rehabilitada amb
diferentes intensitats. inclòs elements auxiliars necessaris per realitzar
els treballs. (P - 163)

10,18 481,635 4.903,04

euros
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10 K878B011 M2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de
fàbrica de maó massis amb acabat mate i transparent que deixi
transpirar el material ceràmic. inclòs elements auxiliars necessaris per
el seu muntatge. (P - 164)

8,45 481,635 4.069,82

11 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra
ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport a l'abocador (P - 156)

12,83 481,635 6.179,38

12 E89A1BA0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat (P - 86)

16,28 98,200 1.598,70

13 E81135L2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 71)

20,68 80,150 1.657,50

14 E898DFM0 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat (P - 82)

13,52 56,500 763,88

15 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 81)

5,05 23,650 119,43

TOTAL Nivell 2 01.OR.03.02.02 65.653,63

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 03 Sistema d'envolvent

Nivell 1 02 Envolvent sobre rasant

Nivell 2 04 Fusteria i serralleria exterior

1 1A12CFL6 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra segons plànols de
detall, amb finestra o balconera de fusta de melis envernissada de
fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment
de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire
4/10/6. Tot segons detall de projecte (P - 3)

355,68 98,200 34.927,78

TOTAL Nivell 2 01.OR.03.02.04 34.927,78

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 04 Sistema de comportimentació

Nivell 1 01 Elements divisoris verticals

Nivell 2 01 Envans i elements divisoris

1 E614D41K m2 Paredó recolzat de tancament de 6 cm de gruix, de supermaó de
500x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 54)

13,81 16,800 232,01

2 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 ,
per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 55)

20,43 54,600 1.115,48

3 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb
ciment cem ii 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
52)

32,38 130,000 4.209,40

4 E66AU005 M2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus trespa athlon de
hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix, color a definir per la do,
inclòs ''u'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable (P - 56)

197,19 86,500 17.056,94

euros
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TOTAL Nivell 2 01.OR.04.01.01 22.613,83

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 04 Sistema de comportimentació

Nivell 1 01 Elements divisoris verticals

Nivell 2 02 Fusteria i serralleria interior

1 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment segons detall de projecte, amb bastiment per
a envà, paredó o 3/4, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs manetes
tipus ocariz model 1987/600 f1 o d'equivalents característiques, amb
pany, bombi i clau mestrejada i ferratges de seguretat (P - 4)

173,45 61,370 10.644,63

TOTAL Nivell 2 01.OR.04.01.02 10.644,63

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 04 Sistema de comportimentació

Nivell 1 02 Elements divisoris horitzontals

Nivell 2 02 Cels rasos

1 E8442400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de
60cm x 60cm i 9,5mm de gruix ,amb entramat vist i suspensió
autonivelladora de barra roscada,per una alçària de sostre de 4m com
a màxim (P - 77)

18,43 72,520 1.336,54

2 E8443100 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400
mm, per una alçària de sostre de 4m com a màxim (P - 78)

22,89 85,250 1.951,37

TOTAL Nivell 2 01.OR.04.02.02 3.287,91

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 05 Sistema d'acabats interiors

Nivell 1 01 Revestiments de paraments verticals

1 E81132E1 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, deixat de regle (P - 70)

17,37 253,400 4.401,56

2 E823EV01 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
rajola de valència, de color blanc, de 20x20 cm, col·locada amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 74)

21,38 253,400 5.417,69

3 E81229P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de comunicació
vertical, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat amb guix C6 (P -
73)

15,99 6,720 107,45

4 E81221P2 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix yg per a projectar, acabat lliscat amb
guix yf (P - 72)

10,55 527,138 5.561,31

5 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 83)

4,66 533,858 2.487,78

euros
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6 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 87)

13,67 61,320 838,24

TOTAL Nivell 1 01.OR.05.01 18.814,03

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 05 Sistema d'acabats interiors

Nivell 1 02 Revestiments de paraments horitzontals

Nivell 2 01 Paviments

1 E9B3137K m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500
cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 90)

76,40 91,110 6.960,80

2 E9DA122W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 91)

32,10 88,560 2.842,78

3 E9Q14413 m2 Parquet adherit de posts de fusta de bambú de 300x60x10 mm,
col·locat a trencajunts, adherit amb cautxú sintètic (P - 94)

25,71 185,160 4.760,46

4 E9DAPC02 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït envellit sense esmaltar de
forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 92)

32,69 105,580 3.451,41

TOTAL Nivell 2 01.OR.05.02.01 18.015,45

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 05 Sistema d'acabats interiors

Nivell 1 02 Revestiments de paraments horitzontals

Nivell 2 02 Sostres

1 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 84)

5,31 85,250 452,68

2 K43RP35A m2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic
insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,35 l/m2, aplicat
mitjançant polvoritzador (P - 149)

10,31 190,666 1.965,77

3 E898UBB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, amb protector
insecticida-fungicida a base de resines a l'aigua d'acabat mate sedós,
tipus Lasur, amb dues capes (P - 85)

4,40 190,666 838,93

TOTAL Nivell 2 01.OR.05.02.02 3.257,38

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 06 Sistema de condicionaments i instal·lacions

1 E433IC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'aigua sanitària
segons projecte executiu (P - 30)

21.000,00 1,000 21.000,00

2 E433IC06 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de la xarxa de
sanejament segons projecte executiu (P - 31)

16.900,00 1,000 16.900,00

euros
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3 E433IC07 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació d'electricitat
segons projecte executiu (P - 32)

30.600,00 1,000 30.600,00

4 E433IC08 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de calefacció
segons projecte executiu (P - 33)

46.200,00 1,000 46.200,00

5 E433IC09 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques
solars segons projecte executiu (P - 34)

72.300,00 1,000 72.300,00

6 E433IC10 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de plaques
fotovoltàiques segons projecte executiu (P - 35)

42.300,00 1,000 42.300,00

7 E433IC11 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de protecció
contraincendis, evacuació, i altres instal·lacions, segons projecte
executiu (P - 36)

7.400,00 1,000 7.400,00

TOTAL Subcapítol 01.OR.06 236.700,00

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OR OBRA REFORMA

Subcapítol 07 Equipament

Nivell 1 01 Equipament

1 E433PAC2 PA Partida alçada d'abonament integre de mobiliari de fusta, taules,
cadires, tot inclòs segons plànols de projecte (P - 38)

45.000,00 1,000 45.000,00

2 E433PAC1 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació de l'equipament
de cuina format per:
2 cuines de vitroceràmica, 2 forns elèctric, 2 campanes extractores,
taulell de cuina tipus silestone, 2 neveres, 1 congelador, 2 rentaplats, 2
rentadores, 1 secadora, mobiliari alt i baix d'acer inoxidable, 3
aigüeres. Inclòs transport i muntatge en obra pel seu funcionament
segons especificacions de projecte executiu. (P - 37)

21.256,00 1,000 21.256,00

3 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment (P - 102)

75,98 7,000 531,86

4 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, col·locat amb suports murals (P - 103)

49,73 13,000 646,49

5 EJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 104)

147,79 7,000 1.034,53

TOTAL Nivell 1 01.OR.07.01 68.468,88

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OU URBANITZACIÓ

Subcapítol 01 Moviment de terres

1 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 8)

1,91 5.064,540 9.673,27

2 F221C420 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 105)

3,18 1.225,498 3.897,08

3 E225T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del pm (P - 15)

1,35 3.063,745 4.136,06

4 E221F422 M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

3,73 413,400 1.541,98

5 E2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)

6,47 1.966,678 12.724,41

euros
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6 E2RA1200 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 18) 2,97 1.966,678 5.841,03

TOTAL Subcapítol 01.OU.01 37.813,83

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OU URBANITZACIÓ

Subcapítol 02 Piscina

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 28)

10,54 183,060 1.929,45

2 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba (P - 22)

92,26 24,300 2.241,92

3 E32BM6CC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller (P - 23)

4,69 81,000 379,89

4 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <=3 m (P - 24)

15,09 162,000 2.444,58

5 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
25)

88,19 54,918 4.843,22

6 E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 26)

4,82 54,918 264,70

7 E7Z1SJ05 M Cordó hidro-espansiu de cautxú butil i bentonita modificada tipus
fuga-stop de fixcer o equivalent, col·locat en obra per a personal
especialitat de l'empresa subministradora, en junta freda prèviament al
formigonat de alçats de murs, al contacte amb lloses o sabates de
base. Inclòs transport i ús de maquinaria i eines auxiliars necessàries
per completar la unitat d'obra. (P - 69)

23,80 52,400 1.247,12

8 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 152)

16,36 31,440 514,36

9 E788IP02 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals i verticals, amb 'Hidrofix'
de Fixcer o equivalent, de rendiment 3,2kg/m2 mínim aplicat en dues
capes. (P - 58)

11,21 264,060 2.960,11

10 E5Z15A2B M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 50)

12,28 183,060 2.247,98

11 ED5HCP01 M Vora prefabricada de formigó de secció interior rectangular de mides
28x19x12,6 cm, sistema s9 wiesbaden de Rosa gres ref: 941 o
equivalent, de 6,8 kg de pes, col.locat amb lletada d'unió tipus primfix
de fixcer o equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de
ciment portland, totalment instal.lat i connectada a baixant o xarxa. (P -
100)

89,52 15,720 1.407,25

12 ED5HCP02 U Peça de vora per a cantonera interior o exterior, prefabricada de
formigó, sistema s9 wiesbaden de Rosa gres ref:948, 943 o
equivalent, col.locat amb lletada d'unió tipus primfix de fixcer o
equivalent, amb mescla d'una part de primfix i una part de ciment
portland, totalment instal.lat i connectada a baixant o xarxa. (P - 101)

101,57 4,000 406,28

13 E82DER25 M2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina amb rajola ceràmica
de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic white ref:320,
de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de nylon de suport, de
Rosagres o equivalent. col.locades prèvia aplicació de ciment cola
mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent i rejuntat
amb beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o equivalent. (P -
75)

39,52 81,000 3.201,12

euros
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14 E9DDRP55 m2 Enrajolat de parament interior de vas de piscina, amb rajola ceràmica
antilliscant de color blanc de 32x32x0,5 cm tipus Musaic Porcelànic
white ref:320, de peces de 2,5x2,5 cm adherides amb malla de nylon
de suport, de Rosagres o equivalent, col.locades prèvia aplicació de
ciment cola mono-component tipus Tecnocol flex de fixcer o equivalent
i rejuntat amb beurada hidrorepelent tipus juntatec de fixcer o
equivalent. (P - 93)

42,03 183,060 7.694,01

15 EB15BE03 u Subministre i col·locació d'escala d'acer inoxidable per a piscina de 4
graons, model Partida ref:ptdx4 1a de Rosagres o equivalent, amb tub
rodó, col·locat en obra amb fixacions mecàniques amb pletina
rectangular d'acer inoxidable, inlcòs ancoratge. (P - 99)

437,31 6,000 2.623,86

16 E433CF01 PA Partida alçada d'abonament integre pel muntatge i instal·lació de
caseta de fusta segons projecte executiu (P - 29)

4.800,00 1,000 4.800,00

TOTAL Subcapítol 01.OU.02 39.205,85

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OU URBANITZACIÓ

Subcapítol 03 Sistema de tancaments

1 EB12VA02 U Modul de tanca exterior d'acer galvanitzat en calent de 150x180 cm
d'alçada, format per un marc de perfils tubulars conformats en fred de
40x20x1,5 mm, muntants verticals de perfils tubulars conformats en
fred de 35x20x1,5 mm separats 10 cm. Pilars de 40x40x4 mm fixats al
mur amb xapa de 200x100x10 mm de gruix amb 4 cargols m-10,
acabat amb pintura a l'esmalt sintétic. Realitzat en taller i muntat en
obra segons projecte executiu.  (P - 98)

215,57 46,000 9.916,22

2 E898APF0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 80)

7,61 165,600 1.260,22

3 EB12BF01 m Tanca exterior de fusta 100x120 cm d'alçada, format per un marc
perimetral i muntants verticals separats 10 cm. acabat envernissat.
Realitzat en taller i muntat en obra segons projecte executiu.  (P - 97)

172,10 294,600 50.700,66

TOTAL Subcapítol 01.OU.03 61.877,10

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OU URBANITZACIÓ

Subcapítol 04 Sistema d'acabats

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 106)

29,27 624,349 18.274,70

2 F9365H51 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 107)

84,18 11,600 976,49

3 E7B21A0L M2 Lamina separadora de polietile de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes,
col.locada sense adherir (P - 60)

1,10 612,749 674,02

4 E9Z4AA16 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 15 x 15 d: 6 - 6 b 500 t 6 x 2,2, segons une
36092, per a l'armadura de lloses de formigó (P - 95)

3,53 612,749 2.163,00

5 F9G227F8 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris (P - 109)

110,69 377,152 41.746,95

6 F9G2EP01 M3 Paviment de formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic amb 1
passada d'helicopter, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris amb

105,35 235,597 24.820,14

euros
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aspecte sorrenc d'aripaq o equivalent, amb cantell bisellat i encofrat
per anar vist. (P - 110)

7 FBATU010 U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons
reglaments federatius, amb pintura de poliuretà, amb mitjant manuals
(P - 112)

481,16 3,000 1.443,48

8 F9GZ2524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 111)

7,30 998,800 7.291,24

9 F9F5U009 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE
40X40X4 CM, TIPUS TORHO O EQUIVALENT, EN VORERES DE
MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO
INCLOSA (P - 108)

35,42 58,000 2.054,36

TOTAL Subcapítol 01.OU.04 99.444,38

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OU URBANITZACIÓ

Subcapítol 05 Sistemes de condicionaments i serveis

1 E433PC05 PA Partida alçada d'abonament integre per la instal·lació completa de
depuració de piscina exterior segons projecte executiu (P - 39)

25.800,00 1,000 25.800,00

TOTAL Subcapítol 01.OU.05 25.800,00

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OU URBANITZACIÓ

Subcapítol 06 Mobiliari urbà

1 FQS1BA10 U Subministre i col.locació de cistella de basket normalitzada, totalment
muntada.  (P - 115)

1.381,68 2,000 2.763,36

2 FQS1BA13 U Subministre i col.locació de porteria de hambol normalitzada, totalment
muntada.  (P - 116)

882,36 2,000 1.764,72

3 FQS1BA15 U Subministre i col.locació d'elements de suport de xarxa de voleyball
normalitzada, totalment muntada.  (P - 117)

580,89 1,000 580,89

4 FQ211112 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm (P - 114)

77,40 2,000 154,80

5 FQ10BT50 U Banc tipus Toledo de Fundició Benito o equivalent, de formigó
prefabricat, amb acabat pulit, subministart i col.locat en obra. (P - 113)

1.497,30 4,000 5.989,20

TOTAL Subcapítol 01.OU.06 11.252,97

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OU URBANITZACIÓ

Subcapítol 07 Jardineria

1 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 118)

11,14 22,000 245,08

2 FR3P1113 M3 Aportacio i incorporacio de terra vegetal adobada, a granel, amb
minicarregadora sobre pneumatics amb accessori anivellador (P - 119)

49,88 22,000 1.097,36

3 FR632J73 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència
amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del

27,18 10,000 271,80

euros
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25 al 75 % (P - 123)
4 FR643131 U Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor,

amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 124)
19,12 12,000 229,44

5 FR476456 U Subministrament populus nigra italica (pollancre) de 20 a 25 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica (P - 122)

32,75 10,000 327,50

6 FR450302 U Subministrament acacia dealbata (mimosa) de 20 a 25 cm de
perimetre, en contenidor (P - 120)

196,61 5,000 983,05

7 FR47262C U SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A
300 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE 55 CM I PROFUNDITAT
66 CM (P - 121)

127,30 7,000 891,10

TOTAL Subcapítol 01.OU.07 4.045,33

Obra 01 Pressupost PFC MASIA

Capítol OZ SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 Seguretat i salut

1 PPA000SS Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 165)

11.207,00 1,000 11.207,00

TOTAL Subcapítol 01.OZ.01 11.207,00

euros
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NIVELL 5: Nivell 2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 2 01.OR.03.01.01  Soleres 10.375,75
Nivell 1 01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 10.375,75
Nivell 2 01.OR.03.02.01  Cobertes 21.830,48
Nivell 2 01.OR.03.02.02  Façanes 65.653,63
Nivell 2 01.OR.03.02.04  Fusteria i serralleria exterior 34.927,78
Nivell 1 01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 122.411,89
Nivell 2 01.OR.04.01.01  Envans i elements divisoris 22.613,83
Nivell 2 01.OR.04.01.02  Fusteria i serralleria interior 10.644,63
Nivell 1 01.OR.04.01  Elements divisoris verticals 33.258,46
Nivell 2 01.OR.04.02.02  Cels rasos 3.287,91
Nivell 1 01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 3.287,91
Nivell 2 01.OR.05.02.01  Paviments 18.015,45
Nivell 2 01.OR.05.02.02  Sostres 3.257,38
Nivell 1 01.OR.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 21.272,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

190.606,84
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Nivell 1 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 1 01.OR.00.01  Enderrocs 23.884,64
Nivell 1 01.OR.00.02  Gestió de residus 3.147,85
Subcapítol 01.OR.00  Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats 27.032,49
Nivell 1 01.OR.01.01  Moviment de terres 1.047,15
Subcapítol 01.OR.01  Moviment de terres 1.047,15
Nivell 1 01.OR.02.01  Fonaments 2.849,26
Nivell 1 01.OR.02.02  Estructura 68.053,41
Subcapítol 01.OR.02  Sistema estructural 70.902,67
Nivell 1 01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 10.375,75
Nivell 1 01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 122.411,89
Subcapítol 01.OR.03  Sistema d'envolvent 132.787,64
Nivell 1 01.OR.04.01  Elements divisoris verticals 33.258,46
Nivell 1 01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 3.287,91
Subcapítol 01.OR.04  Sistema de comportimentació 36.546,37
Nivell 1 01.OR.05.01  Revestiments de paraments verticals 18.814,03
Nivell 1 01.OR.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 21.272,83
Subcapítol 01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 40.086,86
Nivell 1 01.OR.07.01  Equipament 68.468,88
Subcapítol 01.OR.07  Equipament 68.468,88
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

376.872,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.OR.00  Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats 27.032,49
Subcapítol 01.OR.01  Moviment de terres 1.047,15
Subcapítol 01.OR.02  Sistema estructural 70.902,67
Subcapítol 01.OR.03  Sistema d'envolvent 132.787,64

EURO
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Subcapítol 01.OR.04  Sistema de comportimentació 36.546,37
Subcapítol 01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 40.086,86
Subcapítol 01.OR.06  Sistema de condicionaments i instal·lacions 236.700,00
Subcapítol 01.OR.07  Equipament 68.468,88
Capítol 01.OR  OBRA REFORMA 613.572,06
Subcapítol 01.OU.01  Moviment de terres 37.813,83
Subcapítol 01.OU.02  Piscina 39.205,85
Subcapítol 01.OU.03  Sistema de tancaments 61.877,10
Subcapítol 01.OU.04  Sistema d'acabats 99.444,38
Subcapítol 01.OU.05  Sistemes de condicionaments i serveis 25.800,00
Subcapítol 01.OU.06  Mobiliari urbà 11.252,97
Subcapítol 01.OU.07  Jardineria 4.045,33
Capítol 01.OU  URBANITZACIÓ 279.439,46
Subcapítol 01.OZ.01  Seguretat i salut 11.207,00
Capítol 01.OZ  SEGURETAT I SALUT 11.207,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

904.218,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.OR  OBRA REFORMA 613.572,06
Capítol 01.OU  URBANITZACIÓ 279.439,46
Capítol 01.OZ  SEGURETAT I SALUT 11.207,00
Obra 01 Pressupost PFC MASIA 904.218,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

904.218,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PFC MASIA 904.218,52

904.218,52

EURO
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NIVELL 5: Nivell 2 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 2 01.OR.03.01.01  Soleres 1,15
Nivell 1 01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 1,15
Nivell 2 01.OR.03.02.01  Cobertes 2,41
Nivell 2 01.OR.03.02.02  Façanes 7,26
Nivell 2 01.OR.03.02.04  Fusteria i serralleria exterior 3,86
Nivell 1 01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 13,54
Nivell 2 01.OR.04.01.01  Envans i elements divisoris 2,50
Nivell 2 01.OR.04.01.02  Fusteria i serralleria interior 1,18
Nivell 1 01.OR.04.01  Elements divisoris verticals 3,68
Nivell 2 01.OR.04.02.02  Cels rasos 0,36
Nivell 1 01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 0,36
Nivell 2 01.OR.05.02.01  Paviments 1,99
Nivell 2 01.OR.05.02.02  Sostres 0,36
Nivell 1 01.OR.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 2,35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Nivell 1 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 1 01.OR.00.01  Enderrocs 2,64
Nivell 1 01.OR.00.02  Gestió de residus 0,35
Subcapítol 01.OR.00  Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats 2,99
Nivell 1 01.OR.01.01  Moviment de terres 0,12
Subcapítol 01.OR.01  Moviment de terres 0,12
Nivell 1 01.OR.02.01  Fonaments 0,32
Nivell 1 01.OR.02.02  Estructura 7,53
Subcapítol 01.OR.02  Sistema estructural 7,84
Nivell 1 01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 1,15
Nivell 1 01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 13,54
Subcapítol 01.OR.03  Sistema d'envolvent 14,69
Nivell 1 01.OR.04.01  Elements divisoris verticals 3,68
Nivell 1 01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 0,36
Subcapítol 01.OR.04  Sistema de comportimentació 4,04
Nivell 1 01.OR.05.01  Revestiments de paraments verticals 2,08
Nivell 1 01.OR.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 2,35
Subcapítol 01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 4,43
Nivell 1 01.OR.07.01  Equipament 7,57
Subcapítol 01.OR.07  Equipament 7,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

41,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.OR.00  Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats 2,99
Subcapítol 01.OR.01  Moviment de terres 0,12
Subcapítol 01.OR.02  Sistema estructural 7,84
Subcapítol 01.OR.03  Sistema d'envolvent 14,69

EURO
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Subcapítol 01.OR.04  Sistema de comportimentació 4,04
Subcapítol 01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 4,43
Subcapítol 01.OR.06  Sistema de condicionaments i instal·lacions 26,18
Subcapítol 01.OR.07  Equipament 7,57
Capítol 01.OR  OBRA REFORMA 67,86
Subcapítol 01.OU.01  Moviment de terres 4,18
Subcapítol 01.OU.02  Piscina 4,34
Subcapítol 01.OU.03  Sistema de tancaments 6,84
Subcapítol 01.OU.04  Sistema d'acabats 11,00
Subcapítol 01.OU.05  Sistemes de condicionaments i serveis 2,85
Subcapítol 01.OU.06  Mobiliari urbà 1,24
Subcapítol 01.OU.07  Jardineria 0,45
Capítol 01.OU  URBANITZACIÓ 30,90
Subcapítol 01.OZ.01  Seguretat i salut 1,24
Capítol 01.OZ  SEGURETAT I SALUT 1,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.OR  OBRA REFORMA 67,86
Capítol 01.OU  URBANITZACIÓ 30,90
Capítol 01.OZ  SEGURETAT I SALUT 1,24
Obra 01 Pressupost PFC MASIA 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PFC MASIA 100,00

100,00

EURO
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 904.218,52

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 904.218,52....................................................... 117.548,41

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 904.218,52.......................................................... 54.253,11

Subtotal 1.076.020,04

16,00 % IVA SOBRE 1.076.020,04...................................................................................... 172.163,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.248.183,25
€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC
CENTIMS )
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B0111100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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B03 - GRANULATS 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332300,B0331Q10,B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
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Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
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Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
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Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si 
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables. 
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No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, 
sòls naturals o per la mescla d'ambdòs. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     50     │       100      --       --        │ 
│     40     │      80-95     100      --        │ 
│     25     │      60-90    75-95     100       │ 
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     40     │       100       --       --       │ 
│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
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│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 
│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B052 - GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521150,B0521200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Característiques químiques: 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│ Característiques  │          TIPUS            │ 
│                   │───────────────────────────│ 
│     químiques     │   YG   │   YF   │   E-30  │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│ Aigua combinada   │  <= 6% │  <= 6% │  <= 7%  │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│ Índex de puresa   │        │        │         │ 
│ (contingut teòric │ >= 75% │ >= 80% │ >= 90%  │ 
│  total en sulfat  │        │        │         │ 
│  de calç i aigua) │        │        │         │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│ Sulfat càlcic     │    -   │    -   │ >= 85%  │ 
│ semihidratat      │        │        │         │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│     pH            │  >= 6  │  >= 6  │  >= 6   │ 
└───────────────────────────────────────────────┘ 

Finura de la mòlta: 
┌───────────────────────────────────────────┐ 
│   FINURA DE   │          TIPUS            │ 
│               │───────────────────────────│ 
│    LA MÒLTA   │   YG   │   YF   │   E-30  │ 
│───────────────│────────│────────│─────────│ 
│ Rotació tamís │   -    │   -    │  <= 0%  │ 
│ 0,8 UNE 7-050 │        │        │         │ 
│───────────────│────────│────────│─────────│ 
│ Rotació tamís │ <= 50% │<= 15%  │= 5%     │ 
│ 0,2 UNE 7-050 │        │        │         │ 
└───────────────────────────────────────────┘ 

Resistència mecànica a flexotracció: 
- Guix YG:  >= 2,0 N/mm2 
- Guix YF:  >= 2,5 N/mm2 
- Escaiola E-30 o E-30/L:  >= 3,0 N/mm2 
Temps en passar d'estat líquid a plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30:  <= 8 minuts 
- Escaiola E-30/L:  <= 20 minuts 
Duració de l'estat plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30:  >= 10 minuts 
- Escaiola E-30/L:  >= 30 minuts 
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-
85. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat s’han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado” 
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- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat han d’anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 
pròpia placa, o bé sobre l’embalatge, l’albarà o el certificat subministrat amb el producte 
amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Al sac hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb la norma RY-85 
- Pes net 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦-------------------------------¦ 
¦  p/plaques ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 
¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦  laminat   ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre 
l’embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Resistència a l’esforç tallant 
          - Reacció al foc 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
          - Resistència a flexió 
          - Altres valors que de`penen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la 
seva documentació sobre l’ús previst 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la 
Recepción de Yesos y escayolas en las obras de construcción RY-85. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con 
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
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- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
B05A - BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2103,B05AER25. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir junts entre diferents materials. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra 
fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretensades. 
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments 
situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 
moment abans d’utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues 
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química. 
BEURADA DE CIMENT: 
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com és ara àcids o partícules laminars. 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les 
armadures o la beurada, com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats. 
Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25 
Relació aigua-ciment: <= 0,5 
Exsudació en proveta cilíndrica: 
- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h:  0% 
pH de l'aigua:  >= 7 
Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum 
Expansió:  <= 10% 
Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG): 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència 
alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda) 
Característiques fundamentals: 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA DE CIMENT: 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla 
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús  
     - Àmbit d’aplicació 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT: 
l de volum necessari procedent de la instal.lació de l’obra. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
*UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
 
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│   TEMPS   │   CNR 4   │   CNR 8   │   CNL 8    │ 
│───────────│───────────│───────────│────────────│ 
│    1 h    │ 0,5 N/mm2 │   1 N/mm2 │    _       │ 
│    6 h    │   1 N/mm2 │   2 N/mm2 │ 0,8 N/mm2  │ 
│    7 dies │   2 N/mm2 │ 5,2 N/mm2 │   5 N/mm2  │ 
│   28 dies │   4 N/mm2 │   8 N/mm2 │   8 N/mm2  │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 
cementos naturales. 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0604210. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
S’han considerat els tipus de formigons següents: 
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o 
per la dosificació de ciment, d’ús estructural o no 
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a 
paviments de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE, i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades 
abans de l’inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 
Norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de 
la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
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Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301) 
 Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d’exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d’exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica 3 - 5 cm 
- Consistència tova 6 - 9 cm 
- Consistència fluida   10- 15 cm 
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretesat  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca Nul 
- Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
- Consistència fluida   ± 2 cm 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència 
a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  <= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
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- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B,B065910C,B065760B,B065710B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
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- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
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- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0711010,B071PF05,B071ER25,B0715100,B0714000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en 
forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

26 
  

- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTER POLIMÈRIC: 
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El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0907100,B0907200,B090B000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
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Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
 PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
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- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0911200,B0911000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 
químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
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Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 
polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 
activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits 
durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
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*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
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CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0A4 - VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A4A400,B0A44000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A61600,B0A62F00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S   │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │ 
│──────────│───────────────────│─────────│ 
│    6     │       28,3        │  0,222  │ 
│    8     │       50,3        │  0,395  │ 
│   10     │       78,5        │  0,617  │ 
│   12     │       113         │  0,888  │ 
│   14     │       154         │  1,21   │ 
│   16     │       201         │  1,58   │ 
│   20     │       314         │  2,47   │ 
│   25     │       491         │  3,85   │ 
│   32     │       804         │  6,31   │ 
│   40     │      1260         │  9,86   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │ 
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │ 
│          │           │             │de rotura│(sobre base │         │ 
│          │           │             │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│          │           │             │         │diàmetres   │         │ 
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│ 
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│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │ 
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│ 
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │ 
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│màxima │       │ 
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│ 
│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N   │ 
│UNE 36-068│ %màx.│        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│ 
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 
a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 
│    e (mm)      │      (mm)       │ 
│──────────────────────────────────│ 
│      6         │       1         │ 
│      8         │       1         │ 
│     10         │     1,50        │ 
│     12         │     1,50        │ 
│     14         │     1,50        │ 
│     16         │     2,00        │ 
│     20         │     2,00        │ 
│     25         │     2,00        │ 
│     32         │     2,50        │ 
│     40         │     2,50        │ 
└──────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
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- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34132,B0B34256,B0B34134,B0B34133,B0B341C4,B0B34257. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per 
mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
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Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal 
de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic 
garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció       │ 
│ filferros  │   desdoblat    │─────────────────────────────────────────│ 
│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 
│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy  │ 
│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │        │ 
│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │        │ 
│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│────────│ 
│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 
a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
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Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC1310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o 
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior 
reblert amb una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat: 
     - Plaques de guix laminat tipus A 
     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda) 
     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes 
temperatures) 
     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: 
     - Transformats classe 1 
     - Transformats classe 2 
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: 
    - Transformats laminars 
    - Transformats especials (placa perforada) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a cà rrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N 
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     - Gruix nominal 12,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N 
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: 
     - Gruix nominal 12,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N 
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 
- Plaques tipus P: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques desniades  a rigiditzar estructures de fusta per a 
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió: 
- UNE-EN 520 
Resistència tèrmica: 
- UNE-EN 520 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús: 
- Resistència a l’impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- La expressió: “Placa de yeso laminado” 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l’enviament, amb la segü ent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Nom, marca comercial o d’altres o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Toleràncies: 
- Amplària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
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     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix: 
     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: 
          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 
0,1 mm) 
- Rectitud d’arestes:  < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat) 
     - Fondària de l’afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
     - Amplària de l’afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: 
     - Capacitat d’absorció d’aigua superficial:  =< 180 g/m2 
     - Capacitat d’absorció d’aigua total: 
          - Plaques tipus H1:  =< 5% 
          - Plaques tipus H2:  =< 10% 
          - Plaques tipus H3:  =< 25% 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la 
norma EN 13165 
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Els transformats de  plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- La expressió: “Transformado de placa de yeso laminado” 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord 
amb EN-520 
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l’enviament, amb la segü ent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant del transformat 
- Data de fabricació 
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Resistència a la flexió:  
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 
s’expresarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús: 
 - Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
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Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-
se de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l’enviament, amb la segü ent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Nom, marca comercial o d’altres o d’altres mitjans d’identificació del fabricant del 
transformat 
- Data de fabricació 
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Resistència a la flexió:  
- UNE-EN 520 
Estabilitat dels elements per a sostres:  
- Ha de complir UNE-EN 14190 
Resistència a l’esforç tallant:  
- UNE-EN 14190 
Reacció al foc:  
- UNE-EN 14190 
Resistència al foc:  
- UNE-EN 14190 
Permeabilitat al vapor d’aigua:  
- UNE-EN 14190 
Resistència tèrmica:  
- UNE-EN 14190 
Protecció davant rajos X:   
- Quant l’ús del transformat sigui protecció davant rajos X  mitjançant incorporació de làmina 
de plom ha de declarar-se el guix en mm d’aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús: 
  - Resistència al impacte 
  - Aïllament davant del soroll aeri 
  - Absorció acústica 
Toleràncies: 
 - El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 +-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦  Plaques ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦  
¦guix lam. ¦ Per a ri giditzar estructures de    ¦ Resistència tallant ¦    3    ¦ 
¦  i       ¦  fusta per a murs amb càrrega de    ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Transfor.¦  vent o per a estructures de fusta  ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦pl. guix  ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦  
¦lam. de   ¦ ------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦procesos  ¦  Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
¦secundaris¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦  
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦    3    ¦ 
¦Transform.¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦plaques   ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦guix lam. ¦ ------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦   amb    ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
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¦aïllament ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat  
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  pertinents indicades a la taula ZA.1 de la 
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als 
transformats de plaques de guix laminat  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 
40 cm i en llocs protegits de cops i de la interpèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B0CV - PLAQUES SINTÈTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CVU015. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques fetes amb resines sintètiques termoenduribles reforçades homogèniament amb fibres de 
cel·lulosa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
La coloració ha de ser estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir irregularitats o defectes superficials que 
afectin la qualitat o el funcionament de la placa. 
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de 
les seves característiques físiques i mecàniques. 
Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada de la placa. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
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Toleràncies: 
- Gruix: 
     - plaques de 6, 8 ó 10 mm de gruix:  ± 0,5 mm 
     - plaques de 13 mm de gruix:  + 0,3 mm,   - 0,9 mm 
- Llargària :  + 5 mm,  - 0 mm 
- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm 
- Perpendicularitat:  ± 0,4% de la diagonal calculada 
- Rectitud:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets estables i plans de dimensions mínimes iguals a les de 
la placa. 
A efectes de càrrega i descàrrega les plaques han d’aixecar-se una a una. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: En lloc tancat, a temperatura ambient i amb grau d’humitat normal, recolzades 
sobre una superfície plana i anivellada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
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- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D625A0,B0D629A0,B0D62B60. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
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Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680,B0D81480. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - Familia 0DZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP600,B0DZA000,B0DZJ0K6,B0DZP400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
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No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F17251,B0F1D252. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
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- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
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- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0F8 - SUPERMAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F85560. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb 
forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 
i, eventualment, d'altres matèries. 
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Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
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PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
 Per a peces de categoria II: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

59 
  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F95230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 
pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels 
esforços de flexió de les peces col·locades de costat. 
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar 
pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 
Ha de tenir forats a la testa. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Llarg:  >= 50 cm 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 1,25 kN 
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 
- Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 
- Gruix (UNE 67-044):  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 
especificaciones. 
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B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 
argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
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- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FHU100,B0FH5172,B0FHPT05,B0FHRG01,B0FHRG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta 
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de València (premsada i esmaltada) 
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar 
- Rajola de gres porcellànic (premsat) 
- Rajola de gres premsat esmaltat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
han de ser rectes i la cara vista plana. 
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Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 15 N/mm2 
- Rajoles de gres extruït:  >= 20 N/mm2 
- Rajoles de gres premsat:  >= 27,5 N/mm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67101): 
- Rajola de valència:  >= 3 
- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 5 
- Gres esmaltat:  >= 5 
- Gres sense esmaltar:  >= 6 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           Rajola            │ Tipus  │Resistència a l'abrasió│ 
│─────────────────────────────│────────│───────────────────────│ 
│                             │   1    │   >= classe IV        │ 
│Rajola de ceràmica           │   2    │   >= classe III       │ 
│esmaltada                    │   3    │   >= classe II        │ 
│(UNE_EN_ISO 10545-7)         │   4    │   >= classe I         │ 
│─────────────────────────────│────────│───────────────────────│ 
│                             │   1    │   >= classe IV        │ 
│Rajola de gres               │   2    │   >= classe III       │ 
│esmaltat                     │   3    │   >= classe II        │ 
│(UNE_EN_ISO 10545-7)         │   4    │   >= classe I         │ 
│─────────────────────────────│────────│───────────────────────│ 
│Rajola de gres sense         │Premsat │   <= 205 mm3          │ 
│esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)│extruït │   <= 300 mm3          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20% 
- Gres premsat:  <= 1,5% 
- Gres extruït:  <= 3% 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix: 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
     - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
     - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 
- Rectitud de costats:  ± 0,3% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
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     - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
     - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 
- Gruix: 
     - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 
- Rectitud de costats: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 
- Planor: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
- Ortogonalitat: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 
indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
     - UGL sense esmaltar 
     - GL esmaltades 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo 
BIII). 
*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo 
BIII). 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 
3%) Grupo B I. 
*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). 
Grupo BI. 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
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*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) 
grupo A1. 
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 
3%)-Grupo A1. 
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo 
A1). 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G19K04,B0G17B0D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
 - Calcària 
 - Granítica 
 Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
 - Abuixardada 
 - Polida 
 - Polida i abrillantada 
 - Tosquejada 
 - Flamejada 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 
les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s’han d’ extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï 
tats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469  i/o UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
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PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
RAJOLES  DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els 
següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota cà rrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ±  5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ±  2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ±  3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària =>  700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació  de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-
EN 12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm. 
 Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes 
són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l’aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
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- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir 
la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix > 12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦    ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l’aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
Toleràncies: 
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l’eix mesurat al  llarg de la longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats 
RAJOLES  DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l’abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d’aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge  CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha 
d’acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L’ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
 Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i 
de manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-
EN 12057  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
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          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la segü ent informació com a mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Plaques per a ú s intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
         - Densitat aparent 
     - Plaques per a ús exterior: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Resistència al glaç / desglaç 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
          - Resistència al xoc tèrmic 
         - Densitat aparent 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos. 
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B1511BA1,B1511HA1,B151BA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
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- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
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El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
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La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z50BA,B44Z8011,B44Z5011,B44Z501A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
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determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 
superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
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Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
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El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 
del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
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- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
 
B4D - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4D93EC6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cassetons per a l'encofrat de sostres nervats unidireccionals o reticulars amb nervis 
formigonats "in situ". 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cassetons de morter de ciment 
- Cassetons de ceràmica 
- Cassetons de poliestirè 
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT: 
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, 
granulat, aigua i eventualment additius. 
No han de tenir esquerdes, deformacions ni cantells escantonats. 
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
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Toleràncies: 
- Llargària:  ± 12 mm 
- Amplària:  ± 5 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Angles diedres:  ± 3° 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Amplària:  ± 4 mm 
- Alçària:  ± 4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals planes: 
- Per a dimensions < 20 cm:  ± 1 mm 
- Per a dimensions >= 20 cm:  ± 2 mm 
CASSETONS DE CERÀMICA: 
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argillosa. 
Han de tenir un color i una textura uniformes. Estan suficientment cuits si s'aprecia un so 
agut en ser colpejats i un color uniforme en trencar-se. 
La reducció de resistència a causa de les partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%. 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 
En peces ceràmiques el valor mig de l’expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m 
determinat segons UNE 67036 
Les peces fabricades amb materials inflamables s’han de protegir del foc amb capes protectores 
justificades empíricament sota l’acció del foc de càlcul 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 7 mm 
- Amplària:  ± 4 mm 
- Alçària:  ± 4 mm 
- Angles diedres:  ± 3° 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa: 
- Llargària:  ± 6 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
CASSETONS DE POLIESTIRÈ: 
Peces rígides d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada. 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a 
temperatures >= 130°C. 
Densitat aparent:  >= 15 kg/m3 
Conductivitat tèrmica a 0°C:  <= 0,033 W/m K 
Absorció d'aigua:  <= 0,4% 
Les peces que quedin exposades a l’exterior durant la vida útil de l’edifici han de tenir, com 
a mínim, una classificació de reacció al foc B-s3,d0 segons UNE-EN 13501-1 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm/m 
- Amplària:  ± 2 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Densitat:  ± 10% 
PECES PER A SOSTRE NERVATS UNIDIRECCIONALS 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a 
"l'Autorització d'Us" del sistema de sostre utilitzat. 
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt: 
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça. 
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré 
expandit, i segons UNE 67037 per a peces d’altres materials 
Resistència a compressió en peces col·laborants:  >= fck formigó del sostre 
PECES PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS 
Càrrega admissible, recolzat pels seus punts de suport:  >= 2,5 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

80 
  

 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT O DE CERÀMICA: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Dimensions i altres característiques de subministrament 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el 
terra. 
En cada subministrament d’elements d’entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que 
arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb l’Autorització d’ús i que 
coincideixen amb les especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 
flexió, i si la peça es ceràmica, de l’expansió per humitat segons l’apartat 11.1 de l’EFHE 
CASSETONS DE POLIESTIRÈ: 
Subministrament: Empaquetats. A l'embalatge s'ha d'indicar el producte que conté. 
En cada subministrament d’elements d’entrebigat de poliestirè que arribi a l’obra s’ha de 
verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb l’Autorització d’ús i que 
coincideixen amb les especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 
flexió 
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc 
declarada s’ha determinat segons la UNE-EN 13501-1 
Emmagatzematge: S'han de mantenir horitzontals, en llocs protegits del sol i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 
SOSTRES RETICULARS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LF0404. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de 
muntatge. 
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a 
l'obra. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació  
detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats 
complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 
toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobriment del formigó, les característiques 
superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals 
esperades i les condicions d’elevació  
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuï tats en el formigonament, 
superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides 
a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat 
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-
EN  13369 punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions 
fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d’esser igual o su perior a C25/30 pels prefabricats armats i 
C30/37 pels prefabricats pretesats. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió  ha 
d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establer tes en la norma EHE-08 
i UNE-EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat. 
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 
resistència a compressió i a flexió. 
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la 
seva col·locació i posada a l'obra. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
 Toleràncies: 
Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1 
Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 
vegades aquest valor 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció 
notificat (inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en 
fàbrica). 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número identificador de l’organisme de certificació; 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 
- Informació de les característiques essencials: 
   - Resistència a compressió del formigó  
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   - Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer)  
   - Resistència mecànica (per càlcul) 
   - Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
   - Durabilitat  
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una manera 
o altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ acord amb la UNE-
EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Número identificador de la unitat  
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a 
mínim: 
- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data 
fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i 
coincideixen amb les especificades al projecte executiu 
L’element resistent que resulti malmè s quedant afectada la seva capacitat resistent en els 
processos de transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra 
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports 
– que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària 
superior a 1,5 metres, llevat d’indicació del propi fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
B4LZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LZ170L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents 
industrialitzats. 
S'han considerat els materials següents: 
- Revoltons de ceràmica 
 - Revoltons de morter de ciment 
 - Revoltons de poliestirè 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats. 
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Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a la fitxa 
tàcnica del sistema de sostre utilitzat. 
Resistència a compressió en peces col·laborants:   >= fck formigó del sostre 
Les peces d’entrebigat alleugeridores han de complir: 
  - Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré  
expandit, i segons UNE 67037 per a peces d’altres materials 
  - El comportament de reacció  al foc de las peces que estiguin o podessin estar exposades al 
exterior durant la vida útil de la estructura , compliran con la classe de reacció al foc que 
les sigui exigible . En cas d’edificis serà conforme amb l’  apartat 4 de la secció SI-1 del 
documento DB-SI.     
Les peces fabricades amb materials inflamables s’han de protegir del foc amb capes protectores 
justificades empíricament sota l’ acció del foc de càlcul 
Toleràncies: 
- Angles diedres:  ± 3° 
 Toleràncies de fletxa en arestes o diagonals planes: 
- Per a dimensions < 20 cm 
     - Revoltó ceràmic:  ± 2,0 mm 
     - Revoltó de morter de ciment:  ± 1,0 mm 
- Per a dimensions >= 20 cm 
     - Revoltó ceràmic:  ± 3,0 mm 
     - Revoltó de morter de ciment:  ± 2,0 mm 
REVOLTÓ CERÀMIC: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser 
colpejada i un color uniforme en trencar-se. 
A les peces resistents no s'han d'admetre superficies fissurades a la cara superior ni a la 
cara inferior ni a les ales de suport ni als envans laterals. 
La reducció de resistència per partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua 
en ebullició i assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%. 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 
Expansió per humitat (UNE 67-036):  <= 1,8 mm/m 
Escrostonaments (UNE 67-039):  <= 15 mm 
 Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 1,0% 
- Llargària:  ± 1,5% 
En peces ceràmiques el valor mig de l’expansió per humitat no ha de ser  major que 0.55 mm/m 
determinat segons UNE 67036 
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, 
granulat, aigua i, eventualment, additius. 
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
 Toleràncies: 
- Alçària:  ± 3 mm 
 - Amplària:  ± 3 mm 
 - Llargària:  ± 3 mm 
 REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
Peça rígida d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada. 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a 
temperatures >= 130°C. 
Densitat aparent:  >= 15 kg/m3 
 Absorció d'aigua:  <= 0,4% 
 Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 1,0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Dimensions i d'altres característiques 
 - Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
REVOLTÓ CERÀMIC O DE MORTER DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
En cada subministrament d’elements d’entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que 
arribi a l’obra s’ ha de verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb la fitxa tècnica i que coincideixen 
amb les especificades dels plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 
flexió, i si la peça es ceràmica, de l’expansió per humitat segons EHE-08 art. 36 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el 
terra. 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
En cada subministrament d’elements d’entrebigat de poliestirè que arribi a l’obra s’ha de 
verificar com a mí nim: 
- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb la fitxa tècnica del sostre i que 
coincideixen amb les especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 
flexió d’acord amb EHE-08 art. 36 
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc 
declarada s’ha determinat segons la UNE-EN 13501-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
REVOLTONS CERÀMICS: 
* UNE 67020:1986 Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, 
clasificación y características. 
 
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B52 - MATERIALS PER A TEULADES 
B522 - TEULES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B52219M0,B52211N0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d’extrusió o de premsat, assecatge 
i cuita d'una pasta argilosa. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab d'elaboració mecànica 
 - Teula àrab manual 
 - Teula plana 
 - Teula romana 
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 - Lloseta de ceràmica 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les 
especificacions de la DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecà 
niques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d’acord 
amb la norma UNE-EN 1304. 
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació  adequada, ni defectes estructurals, 
com ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials 
ni pèrdua del taló. 
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. 
En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color 
uniforme a tota la superfície.  
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 
Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 
informació: 
- Nom del fabricant i tipus de producte 
- País d’origen 
- Any i mes de producció 
Hi ha dues categories d’impermeabilitat d’acord amb l’assaig UNE-EN 539-1:  
  - Categoria 1: 
      -Factor d’impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2 
     - Coeficient d’impermeabilitat mitjà  <=0,8  
  - Categoria 2: 
      -Factor d’impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2 
     - Coeficient d’impermeabilitat mitjà <=0,925  
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d’utilitzar  per a fer cobertes 
sobre un sostre estanc a l’aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser 
de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, 
d’acord amb l’assaig descrit en UNE-EN 538: 
  - Teules planes sense ancoratge:  600N  
  - Teules planes amb ancoratge:  900N 
  - Teules corbes: 1000N 
  - Altres tipus de teules: 1200N 
Resistència a les gelades d’acord amb assaig descrit en EN-539-2 
Les teules per utilitzar a la zona d’Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb 
èxit l’assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
 Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
 El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats , en 
el seu cas, per les propietats de la designació. 
Toleràncies: 
- Regularitat de forma d’ acord amb EN-1024 
  - Guerxament de teules planes: 
      - longitud total >300mm:  >=1,5% 
      - longitud total <=300mm:  <=2,0% 
  - Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l’amplada de les parts 
estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm. 
- Rectitud (control de fletxa) d’acord amb EN-1024 
- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
-Per a usos sotmesos a reglamentació  sobre la reacció al foc de classe A1 a F; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de comportament al foc exterior per a productes assajats; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de substà ncies perilloses. 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
-Per a usos sotmesos a reglamentació sobre la reacció  al foc de classe A1 que es considera 
que compleixen sense necessitat d’assaig; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de comportament al foc exterior per la classe que es 
considera que compleixen sense necessitat d’assaig; 
-Per a altres usos no especificats anteriorment, 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge CE a d’estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en 
l’ embalatge, i/o documentació comercial i a d’anar acompanyat  de la següent informació: 
- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Referència a la norma UNE-EN 1304; 
- Tipus de producte; 
- Informació de les característiques essencials: 
   - Resistència mecànica  
   - Comportament al foc exterior 
   - Reacció al foc 
   - Impermeabilitat a l’aigua 
   - Dimensions i toleràncies dimensionals 
   - Durabilitat (gel/desgel) 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones 
de producto. 
 
 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZH - CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZHU002,B5ZHU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 
l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant 
- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm 
de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 
màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per 
procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 
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- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb 
accessoris i peces de muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per 
immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Llargària:  ± 5 mm 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  S235JR 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
Gruix:  >= 1,7 mm 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 1 mm 
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ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall 
perpendicular i sense rebaves. 
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT: 
Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre: 
     - Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 
     - Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm 
Reixa circular: 
- Amplària (200-250 mm):  ±2mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BUNERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
REIXA: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra 
impactes. 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Planxa d'acer galvanitzat    │              PVC rígid             │ 
│────────────────────────────────│────────────────────────────────────│ 
│- Nom del fabricant o marca     │  - Nom del fabricant o marca       │ 
│  comercial                     │    comercial                       │ 
│- Tipus i grau de l'acer        │  - Diàmetre, llargària i d'altres  │ 
│- Dimensions del producte       │    característiques del producte   │ 
│- Acabat i massa del recobriment│  - Data de la fabricació           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes 
i en llocs protegits contra impactes. 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Embalats en caixes. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
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UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo 
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJLPT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per 
ancoratge 
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a 
fixació de taulonet de suport de carener 
- Peça de suport per a bunera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per 
laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 
105x105 mm 
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 
tub soldat a una base de 40x40 cm 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm 
de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom 
plisat 
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 
soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bunera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la 
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
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Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els 
elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
PAPER KRAFT: 
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la 
solera. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Material del junt │ Diàmetre │   Diàmetre    │   Gruix      │ 
│                  │de la peça│   del junt    │  del junt    │ 
│                  │   (mm)   │      (mm)     │    (mm)      │ 
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 
│Vis:              │    5,4   │       24      │              │ 
│Plom i ferro      │    5,5   │       24      │   >= 10      │ 
│                  │    6,5   │       27      │              │ 
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 
│Vis:              │     -    │    53 metall  │  >= 7 metall │ 
│Metall i goma     │     -    │    50 goma    │  >= 10 goma  │ 
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 
│Clau: Plom        │     -    │ >= 20 exterior│    >= 2      │ 
│Clau: Pàstic      │     -    │ >= 15 exterior│    >= 5      │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement 
distribuïts. 
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta. 
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament 
sobre l'element de suport. 
Amplària de la vessant de plom:  120 mm 
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre 
fixar-se al suport. 
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 
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Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb 
el terra. 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B11211,B6B12211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport 
de tancaments de cartó-guix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin 
pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- La expressió “perfilería metálica” 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
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- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària 
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a 
mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l’ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície 
plana l’extrem no travat del perfil) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’embalatge, o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
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     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra 
i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B6B1 - PERFILS METÀL.LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B11211,B6B12211. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport 
de tancaments de cartó-guix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin 
pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra 
i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B712D0Z0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S’han considerat els tipus de làmines següents: 
- AB: Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació. 
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 
antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LOM: Làmina d'oxiasfalt modificat amb polímers elastomèrics formada per una o vàries 
armadures, recobertes amb màstics bituminosos modificats a base d'oxiasfalt modificat, 
material antiadherent de plàstic, de superfície no protegida o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LBME: Làmina extruïda de betum modificat amb polímers formada a base d’un màstic de betum 
modificat amb polímers, acabat antiadherent de plàstic i que eventualment, pot portar un 
reforç de feltre de fibra de vidre a la cara interna. Fabricada per extrussió i calandratge. 
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 
calandratge. 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-
estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades 
por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment 
bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser 
extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica. 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FO: Feltre cel·lulòsic 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de poliester 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de poliester 
- TJ: Teixit de jute 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini 
- NA: Sense armadura 
S’han considerat els tipus d’armadures bituminoses següents: 
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre 
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals 
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant. 
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La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats -excepte les 
perforacions característiques de la làmina perforada LO-40/P-, etc.). 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, 
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de 
compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment 
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels. 
En l’armadura bituminosa (AB), i les làmines de base oxiasfalt (LO i LOM), el material 
presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni 
s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C. 
Incompatibilitats: 
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No s'han de posar en contacte amb productes 
de base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO, LOM i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 
productes de base de quitrà o derivats. 
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) : 
- Làmines AB, LBM, LBME, LO, LOM  >= 100 cm 
- Làmines LAM:  >= 99 cm 
Llargària nominal (UNE EN 1848-1): 
- Làmines LBM, LO, LOM, LAM:  >= 5 m 
- Làmines LBME, AB:  >= 10 m 
LÀMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 
l'enrotllar-se. 
ARMADURA BITUMINOSA AB: 
La làmina ha de ser per si mateixa, mecànicament resistent. 
Massa i resistència a tracció: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus armadura               │ FO-300 │ FO-400 │   FV   │   TV   │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Massa nominal (kg/10 m2)     │  6,3   │  8,4   │  8,0   │  0,75  │ 
│UNE EN 1849-1                │        │        │        │        │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Massa mínima (kg/10 m2)      │  5,7   │  7,6   │  7,6   │  0,68  │ 
│UNE EN 1849-1                │        │        │        │        │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Massa mínima armadura exenta │        │        │        │        │ 
│d'humitat i sene saturar     │  250   │  330   │   450  │  450   │ 
│(g/m2) UNE 104-281/6-8       │        │        │        │        │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Resistència     │direcció    │ >= 200 │ >= 280 │ >= 150 │ >= 500 │ 
│ a tracció      │longitudinal│        │        │        │        │ 
│   a 23 °C      │────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│   (N/5 cm)     │direcció    │ >= 120 │ >= 150 │ >=  80 │ >= 500 │ 
│UNE-EN 12311-1  │transversal │        │        │        │        │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Massa màxima de la matèria mineral superficial (UNE 104-206)  
- FV:  >= 6,0 kg/10 m2 
Massa mínima del material de saturació amb relació a l'armadura (UNE 104-281/6-8): 
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- FO:  >= 110% 
Massa mínima de la matèria bituminosa (UNE 104-281/6-8): 
- FV:  >= 4,0 kg/10 m2 
- TV:  >= 0,2 kg/10 m2 
Pèrdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14): 
- Làmines FO:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Llargària nominal (UNE EN 1848-1) :  - 1% 
LÀMINA BITUMINOSA D’OXIASFALT LO: 
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 

┌────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus   │acabat  │Massa nominal│Massa mínima│ 
│làmina  │antiadh.│  (kg/m2)    │  (kg/m2)   │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-20   │ sorra  │      2,4    │    2,2     │ 
│        │ plàstic│      2,0    │    1,8     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-30   │ sorra  │      3,4    │    3,1     │ 
│        │ plàstic│      3,0    │    2,7     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-40   │ sorra  │      4,4    │    4,0     │ 
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-50   │ plàstic│      5,0    │    4,5     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-40/G │ sorra  │      4,0    │    3,6     │ 
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │ 
└────────────────────────────────────────────┘ 

Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │Tipus armadura                                   │ 
│làmina         │─────────────────────────────────────────────────│ 
│               │  FO  │  FV  │  FP  │  TJ  │  MV  │  PE  │  PR   │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-20   sorra  │ 0,91 │ 1,54 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│        plàstic│ 1,07 │ 1,70 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-30   sorra  │ 1,81 │ 2,43 │ 2,36 │ 1,84 │ 2,45 │ 2,39 │ 2,45  │ 
│        plàstic│ 1,97 │ 2,59 │ 2,52 │ 2,00 │ 2,61 │ 2,55 │ 2,61  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40   sorra  │ 2,48 │ 3,33 │ 3,26 │ 2,74 │ 3,34 │ 3,39 │ 3,35  │ 
│        plàstic│ 2,64 │ 3,49 │ 3,42 │ 2,90 │ 3,50 │ 3,45 │ 3,51  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-50   plàstic│   -  │   -  │ 4,32 │ 3,80 │ 4,40 │ 4,34 │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40/G sorra  │      │ 1,73 │ 1,66 │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│        plàstic│      │ 2,01 │ 1,93 │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-30/M plàstic│   -  │  -   │  -   │  -   │  -   │ 2,34 │ 2,39  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40/M plàstic│   -  │  -   │  -   │ 2,69 │  -   │ 3,25 │ 3,30  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Làmina no protegida: 
     - Sorra:  <= 0,60 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna): 
     - Sorra:  <= 0,30 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,02 kg/m2 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

97 
  

Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment (UNE 104-281/6-3): 
     - Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C) :  < 2 mm 
     - Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl·lica (70°C) :  < 2 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir 
guerxaments ni deformacions. 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11): 
- Làmines perforades amb autoprotecció mineral o no protegides amb material antiadherent de 
sorra: <= 5% 
- En la resta de làmines:  <= 1% 
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1) :  Tipus II-B 
LÀMINA PERFORADA LO-40/P: 
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina. 
Diàmetre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm 
Superfície perforada:  <= 10%,   >= 2,4% 
LÀMINA D’OXIASFALT MODIFICAT LOM: 
Composició de les làmines (kg/m2): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus làmina   │ LOM-40│ FP-130│ PE-95│ PR-50│ TV-50 │ FV-100│ 
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│   Massa nominal │       │       │      │      │       │       │ 
│ UNE_EN 1849-1   │       │  4,00 │  4,00│  4,00│  4,00 │  4,00 │ 
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│   Massa mínima  │       │       │      │      │       │       │ 
│ UNE-EN 1849-1   │       │  3,80 │  3,80│  3,80│  3,80 │  3,80 │ 
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│  Massa mínima   │       │       │      │      │       │       │ 
│capes recobriment│ LOM   │  3,62 │  3,65│  3,69│   -   │  3,65 │ 
│ bituminós       │───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│UNE 104-281/6-8  │ LOM/M │  3,40 │  3,44│  3,49│  3,49 │   -   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa màxima del material antiadherent (plàstic) (UNE 104-281/6-8) 
- Làmina no protegida :  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció metàl·lica (només cara interna):  <= 0,02 kg/m2 
Plegabilitat a -5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 70°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
- Amb la resta d'armadures :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):  <= 1% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Tipus (UNE 104-232/2):  Tipus I-A 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25ºC, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm,  <= 70 mm 
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 5 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 30% 
LÀMINES BITUMINOSES LBM, LO I LOM: 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus│  Massa │ Massa armadura│Allargament al │   Resistència tracció     │ 
│     │ nominal│    exempta    │trencament a   │   de la làmina a 23°C     │ 
│     │armadura│   d'humitat   │   23°C        │     UNE-EN 12311-1        │ 
│     │(g/m2)  │i sense saturar│UNE-EN 12311-1 │           (N/5 cm)        │ 
│     │        │UNE 104-281/6-8│───────────────│───────────────────────────│ 
│     │        │     (g/m2)    │longit │transv │ longitudinal│transversal  │ 
│     │        │               │───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│     │        │               │       │       │sense │autop │sense │autop │ 
│     │        │               │       │       │ prot.│mèt.  │ prot.│mèt.  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│─────────────│ 
│FO   │   300  │     250       │  -    │  -    │>= 300│   -  │>= 200│  -   │ 
│FO   │   400  │     330       │  -    │  -    │>= 400│   -  │>= 300│  -   │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FV   │    50  │      45       │  -    │  -    │>= 200│   -  │>= 120│   -  │ 
│FV   │    60  │      54       │  -    │  -    │>= 250│   -  │>= 175│   -  │ 
│FV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 280│   -  │>= 240│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FP   │   130  │     120       │>= 30% │>= 30% │>= 500│>= 500│>= 300│LO-LOM│ 
│     │        │               │       │       │      │      │      │>= 400│ 
│     │        │               │       │       │      │      │      │LBM   │ 
│     │        │               │       │       │      │      │      │>= 300│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│TJ   │   300  │     270       │  -    │  -    │>= 400│>= 600│>= 400│>= 600│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│TV   │    50  │      45       │  -    │  -    │   -  │>= 600│   -  │>= 600│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│MV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 400│>= 300│>= 400│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FM   │   130  │     120       │  >=3% │  >=3% │>= 350│   -  │>= 350│   -  │ 
│FM   │   180  │     170       │  -    │  -    │   -  │>= 500│   -  │>= 500│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│PE   │    95  │      85       │>=250% │>=250% │>= 100│>= 220│>= 100│>= 220│ 
│PE   │ 2 x 95 │      85       │>=250% │>=250% │>= 280│   -  │>= 250│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│PR   │    50  │      45       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│ 
│PR   │    70  │      63       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│NA   │   -    │           -   │  -    │  -    │  -   │>= 200│  -   │>= 200│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa de la protecció metàl·lica (alumini) (UNE 104-281/6-8):  >= 0,20 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl·lica (UNE 104-207):  >= 80/1000 mm 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 
especificacions de la UNE 104206. 
Aspecte (UNE-EN 1850-1):  Ha de complir 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus│  Massa  │Allargament al │   Resistència tracció     │ 
│     │ nominal │trencament a   │   de la làmina a 23°C     │ 
│     │ làmina  │   23°C        │     UNE-EN 12311-1        │ 
│     │(kg/10m2)│UNE-EN 12311-1 │           (N/5 cm)        │ 
│     │         │───────────────│───────────────────────────│ 
│     │         │longit │transv │ longitudinal│transversal  │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│FV   │         │  -    │  -    │    >= 200   │   >= 120    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│FP   │ <= 20   │>= 30% │>= 30% │    >= 300   │   >= 200    │ 
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│FP   │ >= 25   │>= 30% │>= 30% │    >= 500   │   >= 300    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│PE   │         │>=150% │>=150% │    >= 100   │   >= 100    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│TPP  │         │>= 20% │>= 20% │    >= 500   │   >= 500    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│AL   │         │  -    │  -    │    >= 180   │   >= 180    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104281-6-8):  >= 0,120 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104207):  >= 50/1000 mm 
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):  >= 0.80 kg/m2 
Plegabilitat a - 15°C (UNE-EN 1109):  No s'ha d'esquerdar 
Resistencia a la calor i Adherencia: 
Ha de complir l’assaig de lliscament de les diferents capes (UNE 104481-2) i de resistencia a 
la separació entre capes (UNE-EN 12316-1) amb les especificacions definides en la UNE 104241. 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anella-bola) (UNE 104281-1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  >= 50 mm; <= 125 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
- Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 
      - Massa nominal 1,5 kg/m2:  - 0,1 kg/m2 
      - Massa nominal >1,5 kg/m2:   - 0,2 kg/m2 
- Rectitut (UNE EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM: 
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │ Gruix  │ Massa  │ Massa │  Massa màxima del      │ 
│Tipus de làmina │ (mm)   │nominal │mínima │material antiadherent   │ 
│                │        │(kg/m2) │(kg/m2)│UNE 104-281-6-8 (kg/m2) │ 
│─────────────── │────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-24          │>= 2,0  │  2,40  │ 2,20  │sorra 0,60              │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-30          │>= 2,4  │  3,00  │ 2,80  │plàstic 0,04            │ 
│LBM-30/M        │>= 2,5  │        │       │plàstic 0,02            │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-40          │>= 3,2  │  4,00  │ 3,80  │plàstic 0,04            │ 
│LBM-40/G        │        │        │       │sorra 0,30 plàstic 0,02 │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-48          │>= 4,0  │  4,80  │ 4,50  │plàstic 0,04            │ 
│LBM-48/M        │        │        │       │plàstic 0,02            │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-50/G        │>= 4,0  │  5,00  │ 4,80  │plàstic 0,02            │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-30/M        │>= 3,4  │  3,00  │ 2,80  │plàstic 0,04            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa mínima de les capes de recobriment bituminós. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus   │mat.   │ FP  │ FV  │ FV  │ MV  │ FM  │ FM  │ TV  │ PE  │ PR  │ NA  │ 
│làmina  │antiadh│ 130 │ 50  │ 100 │ 100 │ 130 │ 180 │ 50  │ 95  │ 70  │     │ 
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│LBM-24  │sorra  │ 1,46│ 1,54│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│LBM-30  │plàstic│ 2,39│ 2,70│  -  │ 2,65│ 2,39│  -  │  -  │ 2,65│ 2,70│  -  │ 
│LBM-40  │plàstic│ 3,39│  -  │ 3,65│ 3,65│  -  │  -  │  -  │ 3,65│ 3,70│  -  │ 
│LBM-48  │plàstic│ 4,10│  -  │ 4,35│ 4,35│  -  │  -  │  -  │ 4,35│ 4,40│  -  │ 
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│LBM-40/G│sorra  │ 1,63│ 1,89│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│        │plàstic│ 1,91│ 2,17│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
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│LBM-50/G│plàstic│ 2,91│  -  │  -  │  -  │  -  │ 2,86│  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│LBM-30/M│plàstic│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 2,49│ 2,44│ 2,49│ 2,55│ 
│LBM-48/M│plàstic│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 4,30│ 4,25│ 4,30│  -  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8): 
- Pissarra granulada:  >= 0,80 kg/m2 
- Granulats colorejats:  >= 1,00 kg/m2 
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 15°C 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 10°C 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment  
     - Làmines amb armadura de film de poliester (80°C) :  <= 2 mm 
     - En la resta de làmines (100°C) :  <= 2 mm 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Làmines no protegides: 
     - Amb armadura de feltre i film de poliester :  <= 1% 
     - Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
     - Amb la resta d'armadures :  <= 0,5% 
- Làmines autoprotegides :  <= 0,6% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4) 
     - LBM (SBS):  >= 25 mm,  <= 65 mm 
     - LBM (APP):  >= 20 mm,  <= 80 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
- Deformació remanent per tracció: SBS (UNE 104-242/1):  <= 10% 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) :  <= 30% 
- Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) :  No s'ha d'esquerdar 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 20°C 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 15°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material després de l’assaig han de 
ser les especificades a la norma UNE 104-242-1 per les làmines LBM (SBS) i a la norma UNE 104-
242-2 per les làmines LBM (APP). 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 1849-1): 
     - Valor mig:  - 0,2 mm 
     - Valor individual 
          - Làmines no protegides :  ± 10% 
          - Làmines amb autoprotecció (mineral o metàl·lica) :  ± 15% 
LÀMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME: 
Composició de les làmines (kg/m2): 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus làmina     │      │LBME-20│LBME-15│LBME-20│ 
│                   │      │  NA   │   FV  │   FV  │ 
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│   Gruix           │  mm  │       │       │       │ 
│  UNE EN 1849-1    │      │  2,00 │  1,50 │  2,00 │ 
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│   Massa nominal   │ kg/m2│       │       │       │ 
│  UNE EN 1849-1    │      │  2,00 │  1,50 │  2,00 │ 
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│   Massa mínima    │ kg/m2│       │       │       │ 
│  UNE EN 1849-1    │      │  1,80 │  1,30 │  1,80 │ 
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│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│Massa mínima arma- │      │       │       │       │ 
│dura desaturada i  │      │   -   │ 0,045%│ 0,045%│ 
│exenta d'humitat   │      │       │       │       │ 
│  UNE 104-281/6-8  │      │       │       │       │ 
└──────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Amb armadura:  <= 0,02 kg/m2 
- Sense armadura:  <= 0,04 kg/m2 
Plegabilitat a -20°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400 N/5 cm 
- En direcció transversal:  >= 400 N/5 cm 
Allargament fins al trencament a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400% 
- En direcció transversal:  >= 400% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura :  <= 2% 
- Sense armadura :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm 
- Pèrdua per calentament 5 h a 163ºC (UNE 104-281/1-11):  <= 1,0 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 5% 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l'assaig han de 
ser les especificades en la norma UNE 104-243. 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Gruix nominal (UNE EN 1849-1):  ± 0,2 mm 
LÀMINA QUITRÀ MODIFICAT LAM: 
Gruix i massa (UNE EN 1849-1): 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus  │ Gruix │Tolerància│ Massa mitjana │ Massa mínima  │ 
│làmina │ (mm)  │   (mm)   │    (kg/m2)    │  (kg/m2)      │ 
│───────│───────│──────────│───────────────│───────────────│ 
│LAM-2  │  2,2  │  ± 0,2   │      3,0      │   2,8         │ 
│LAM-3  │  3,3  │  ± 0,3   │      4,5      │   4,2         │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Plegabilitat a - 10°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C, en proveta tipus 1 (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 2,5 MPa (25 kgf/cm2) 
- En direcció transversal:  >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2) 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 60% 
- En direcció transversal:  >= 150% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80ºC (UNE 104-281/6-7): 
- Longitudinal:  <= 4% 
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- Transversal:  <= 2% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Duresa Shore A, (UNE 53-130):  60° 
Punt de reblaniment anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 140°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l’assaig han de 
ser les especificades en la norma UNE 104-244. 
Toleràncies: 
- Duresa Shore A (UNE 53-130):  ± 10° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim 
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en 
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar: 
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor 
- Designació del producte segons normativa 
- Nom comercial de la làmina 
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m 
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas 
- Data de fabricació 
- Condicions d'emmagatzematge 
- En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per m2 
- En làmines LAM: Massa mitjana de la làmina per m2 
- En armadures bituminoses: Massa nominal de la làmina per 10 m2 
- En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, 
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
bituminosas de oxiasfalto. 
UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas 
de oxiasfalto modificado. 
UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas 
extruidas de betún modificado con polimeros. 
UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
de alquitrán modificado con polímeros. 
UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Características de las armaduras bituminosas. 
UNE 104242-2:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con plastómeros. 
UNE 104242-1:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastómeros. 
*UNE 104241:2002 EX Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Làminas autoadhesivas de betún modificado 
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B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7621600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants de 
característiques físico-químiques, d'1 mm de gruix com a mínim, amb activadors accelerants de 
la vulcanització final, no resistents a la intempèrie 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de poliéster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la 
intempèrie 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres 
productes que continguin dissolvents. 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
Duresa (IRHD) (UNE 53-549):  60 
Resistència a la tracció (UNE 53-510): 
- Làmines tipus IIR:  >= 8 MPa 
- Làmines tipus EPDM:  >= 9 MPa 
Resistència a la compressió (50% de deformació):  >= 7,7 N/mm2 
Resistència a l'esquinçament (UNE 53-516):  >= 22 kN/m 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 300% 
Envelliment accelerat, 115°C, 168 h (UNE 53-548): 
- Duresa IRHD:  ± 10 
- Resistència a la tracció conservada: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 70% 
- Allargament al trencament conservat: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 50% 
- Variació en les dimensions:  ± 2% 
Resistència a l'ozó per a làmines de butil (mostra sotmesa a un allargament del 20% en una 
atmosfera de 50 parts d'ozó per 100 milions, a 40°C), després de 168 h (UNE 53-558): No s'han 
d'observar fissures 
Absorció d'aigua (UNE 53-540):  <= 1% 
Doblegat a baixes temperatures (UNE 53-358):  No s'han d'observar fissures 
- Làmines tipus IIR:  Assaig a - 40°C 
- Làmines tipus EPDM:  Assaig a - 55°C 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE 53-608):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-608):  ± 1% 
- Duresa:  ± 10 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
Resistència a la tracció (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 12 MPa 
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Resistència a l'impacte (UNE 53-358):  Ha de complir 
Allargament fins al trencament (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 30% 
Doblegat a baixes temperatures, -25°C (UNE 53-358):  Sense fisures 
Resistència a la calor (UNE 53-358):  Sense formació d'ampolles ni arrugues 
Envelliment tèrmic (6 mesos a 100°C). Variació de la massa:  <= 2% 
Coeficient de resistència a la transmissió del vapor d'aigua (UNE 53-358): <= 50000 
Comportament davant el foc (UNE 53-127):  Autoextingible o no combustible 
Resistència al betum (UNE 53-411):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE 53-221):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-221):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 3 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
*UNE 53586:1986 Elastómeros. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni armadura para la 
impermeabilización. Características y métodos de ensayos. 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711F00,B7711A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
- Làmina de baixa densitat 
- Làmina d'alta densitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
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VEL DE POLIETILÈ: 
Amplària:  >= 100 cm 
Llargària:  >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament:  >= 300 N/cm 
Característiques mecàniques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix   │Resistència a │Resistència a│ Allargament fins│ 
│         │   l'impacte  │ la tracció  │ al trencament   │ 
│(micres) │      (g)     │   (N/mm2)   │      (%)        │ 
│─────────│──────────────│─────────────│─────────────────│ 
│  50     │     >= 80    │      -      │       -         │ 
│ 100-150 │     >= 300   │    >= 15    │     >= 350      │ 
│ 250     │     >= 600   │    >= 15    │     >= 350      │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 15% 
- Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal:  ± 5% 
- Amplària: - 0%, + 2% 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres 
formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Gruix nominal:  >= 1 mm 
Duresa Shore:  64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures:  No ha de tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions:  >= 2,5 kN/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions:  >= 700% 
Resistència mecànica a la perforació:  >= 4,5 kN/cm 
Envelliment artificial accelerat: 
- Pèrdua d'allargament al trencament:  < 15% 
- Pèrdua de resistència:  < 15% 
Resistència a l'esquinçament:  >= 9 kN 
Comportament a la calor, variació de les dimensions (assaig a 100°C): < 3% 
Absorció d'aigua: 
- a les 24 h:  < 0,2% 
- als 6 dies:  < 1% 
Resistència a la perforació per arrels:  Sense perforacions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 10% 
- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina (a 60 mm de la vora): 0,15 mm 
- Amplària:  ± 1% 
- Duresa Shore:  ± 5° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Color 
- Data de fabricació 
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VEL DE POLIETILÈ: 
*UNE 53254-1:1978 Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. 
Características y métodos de ensayo. 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
UNE 104300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo. 
 
 
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B11TT0,B7B11A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
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- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
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- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 
fonaments 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments 
de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per als elements amb funció de separació: 
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   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a les normes aplicables 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para 
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
contrucción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
 
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9H610EA90. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o 
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes 
i paral·leles i els angles rectes. 
Ha de tenir una resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608) suficient per a 
suportar el doble del pes de l’element considerat en la seva dimensió total. 
Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W 
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Amplària nominal:  ± 1.5% 
Les toleràncies del gruix han de complir l’especificat en la UNE-EN 13162. 
PLANXES O PANNELLS: 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat 
en paquets, en el cas d’elements més rígids com pannells o planxes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del 
vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
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- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de 
producció s’ha aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en 
classes A1, A2, B i C: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de 
producció no s’ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en 
classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten 
realitzar l’assaig de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i productes 
classificats en classe F: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les 
pluges i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
industriales de lana mineral (MW). Especificación. 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500P0,B7J50090,B7J50010,B7J500ZZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 
de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
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- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola. 
Característiques físiques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació │Resistència a│ 
│                │ a 20°C   │d'aplicació │màx. a 5°C │  temperatura│ 
│                │ (g/cm3)  │            │           │             │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│ 
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│  20-30%   │ -45 - +200°C│ 
│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│  20-30%   │     -       │ 
│ó bàsica        │          │            │           │             │ 
│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C│   30%     │ -30 - +70°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │  15-25%   │ -30 - +70°C │ 
│monocomponent   │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │   25%     │ -50 - +80°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │  10-15%   │ -15 - +80°C │ 
│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │   10%     │ -20 - +70°C │ 
│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│   10%     │ -15 - +80°C │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla   │Resistència a│Mòdul d'elasticitat al │ Duresa  │ 
│                 │  la tracció │100% d'allargament     │Shore A  │ 
│                 │   (N/mm2)   │  (N/mm2)              │         │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│ 
│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20°│ 
│Silicona àcida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30°│ 
│ó bàsica         │             │                       │         │ 
│Polisulfur       │   >= 2,5    │          -            │   60°   │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Poliuretà        │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35°│ 
│monocomponent    │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │ 
│                 │             │(polimerització ràpida)│         │ 
│Poliuretà        │      -      │         1,5           │    -    │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Acrílica         │      -      │          0,1          │    -    │ 
│De butils        │      -      │          -            │15° - 20°│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
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MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència      │ 
│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C│ 
│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4)│     (mm)       │UNE 104-281(4-4)│ 
│         │         │     (mm)       │                │                │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│ 
│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │      <= 5      │  Ha de complir │ 
│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                │ 
│Asfàltica│  1,35   │     <= 9       │      <= 5      │  Ha de complir │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00C0,B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
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Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes. 
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 
S'ha de protegir de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000,B7Z2IP02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol.lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni 
lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni 
lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83Z1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega 
d’alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i 
estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica 
PERFILERIA: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els 
siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els 
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- La expressió “perfilería metálica” 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària 
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a 
mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l’ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície 
plana l’extrem no travat del perfil) 
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part 
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat. 
Diàmetre:  >= 0,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
PLATINA: 
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2 
Llargària:  >= 7 cm 
Gruix:  >= 0,3 cm 
Alçària:  >= 2,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques. 
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix. 
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’alumini, amb perforacions per fixar els 
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici. 
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports. 
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques 
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament. 
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a 
la DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA: 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
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¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’embalatge, o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
GANXO I PLATINA: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA: 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8442400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els acabats especials següents: 
- Acabat vinílic 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
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Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat 
del cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Densitat:  800 kg/m3 
 Pes per m2:  7,5 kg 
 Apte per a paraments corbs amb radi:  > 600 mm 
 Conductivitat tèrmica: 0,18 W/m K 
PLACA SENSE FIBRA DE VIDRE NI LÀMINA D'ALUMINI: 
Resistència tèrmica:  0,053 m2 K/ W 
PLACA AMB FIBRA DE VIDRE: 
Resistència al foc: 
- Una placa de 13 mm:  30 minuts 
- Dos plaques de 13 mm:  60 minuts 
 PLACA AMB LÀMINA D'ALUMINI ADHERIDA: 
Resistència al vapor d'aigua: 4000 MN s/g (347 mm Hg m2 dia/g) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per parelles, amb les vores precintades i embalades en paquets paletitzats de 
diferent nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, apilats sobre travessers separats 40 cm com a màxim, 
per evitar el contacte directe amb el terra, en llocs protegits de cops i de la intemperie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT 
PER A CELS RASOS: 
Els transformats de placa de guix laminat per a cels rasos han de designar-se de la segü ent 
manera: 
- un terme que identifiqui el producte 
- referència a la norma europea EN 14190 
- les dimensions principals del producte expressades en mm (amplària, llargària i gruix) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
     - els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 
     - referència a la norma europea EN 14190 
     - descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
     - informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la 
següent manera: 
          - valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les 
característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190 
          - característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND) 
          - com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o 
totes les característiques pertinents  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 +-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦Transfor. ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ plaques  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦ de guix  ¦ Per a rigiditzar estructures de    ¦ Resistència tallant ¦    3    ¦ 
¦ laminat  ¦ fusta per a murs amb càrrega de    ¦---------------------¦---------¦ 
¦procedent ¦ vent o per a estructures de fusta  ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ process. ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦ 
¦ secund.  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
¦          ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZA030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la 
formació de cels rasos de plaques o lamel·les, amb entramat vist o ocult. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els 
siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre 
els perfils quan es col·loquin. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF. 
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm 
Protecció de la galvanització:  >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra 
i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZB000,B89ZPD00,B89ZC100,B89ZT000,B89ZNE00,B89ZPE00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 
de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
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Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
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- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 
< 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
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│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
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- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8AZB000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
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- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
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│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
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- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA3000,B8ZA1000,B8ZAU001,B8ZAF000,B8ZAG000,B8ZAA000,B8ZAM000,B8ZAH000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 
de metilè amb dissolvents i altres additius 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 
fungicides i insecticides per a evitar el to blavós i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
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- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
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     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
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Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
de impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000,B9CZ1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
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Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1V001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
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     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
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- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 
i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
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   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1V001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'us exterior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
Els cantells de la cara vista han de ser bisellats en les rajoles i poden ser bisellats o 
arrodonits en els llambordins. 
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver-hi separació entre les capes. 
Gruix de la capa vista >= 4 mm 
Absorció d'aigua < 6% 
 
RAJOLES: 
Llargària  <= 1 m 
Resistència a flexió: 
?????????????????????????????????????? 
?         ? Valor mig ?    Valor     ? 
? Classe  ?   (MPa)   ?  Individual  ? 
?         ?           ?    (MPa)     ? 
?????????????????????????????????????? 
?    S    ?   >= 3,5  ?   >= 2,8     ? 
?    T    ?   >= 4,0  ?   >= 3,2     ? 
?    U    ?   >= 5,0  ?   >= 4,0     ? 
?????????????????????????????????????? 
Càrrega de trencament: 
?????????????????????????????????????? 
?         ? Valor mig ?    Valor     ? 
? Classe  ?   (KN)    ?  Individual  ? 
?         ?           ?    (KN)      ? 
?????????????????????????????????????? 
?    3    ?   >= 3,0  ?   >= 2,4     ? 
?    4    ?   >= 4,5  ?   >= 3,6     ? 
?    7    ?   >= 7,0  ?   >= 5,6     ? 
?   11    ?  >= 11,0  ?   >= 8,8     ? 
?   14    ?  >= 14,0  ?  >= 11,2     ? 
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?   25    ?  >= 25,0  ?  >= 20,0     ? 
?   30    ?  >= 30,0  ?  >= 24,0     ? 
?????????????????????????????????????? 
Resistència al desgast per abrasió: 
????????????????????????????????????????? 
?  Classe   ?   Valor individual (mm)   ? 
????????????????????????????????????????? 
?     G     ?          <=30             ? 
????????????????????????????????????????? 
?     H     ?          <=23             ? 
????????????????????????????????????????? 
Toleràncies: 
- Dimensions: 
?????????????????????????????????????????????????????? 
? Classe  ? Dimensions ?Llargària? Amplària ? Gruix  ? 
?         ?  nominals  ?   (mm)  ?    (mm)  ?  (mm)  ? 
?         ?    (mm)    ?         ?          ?        ? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
?    N    ?            ?   ± 5   ?   ± 5    ?  ± 3   ? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
?    P    ?    <= 600  ?   ± 2   ?   ± 2    ?  ± 3   ? 
?         ?     > 600  ?   ± 3   ?   ± 3    ?  ± 3   ? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
?    R    ?            ?   ± 2   ?   ± 2    ?  ± 2   ? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
- Diferencia màxima entre diagonals: 
?????????????????????????????????????? 
? Classe  ? Diagonal  ?  Diferència  ? 
?         ?    (mm)   ?     (mm)     ? 
?????????????????????????????????????? 
?    J    ?   <= 850  ?      5       ? 
?         ?    > 850  ?      8       ? 
?????????????????????????????????????? 
?    K    ?   <= 850  ?      3       ? 
?         ?    > 850  ?      6       ? 
?????????????????????????????????????? 
?    L    ?   <= 850  ?      2       ? 
?         ?    > 850  ?      4       ? 
?????????????????????????????????????? 
- Planor i curvatura: 
?????????????????????????????????????? 
?Llargària?Convexitat ? Concavitat   ? 
?   regla ?   màxima  ?   màxima     ? 
?   (mm)  ?    (mm)   ?     (mm)     ? 
?????????????????????????????????????? 
?   300   ?    1,5    ?     1,0      ? 
?   400   ?    2,0    ?     1,5      ? 
?   500   ?    2,5    ?     1,5      ? 
?   800   ?    4,0    ?     2,5      ? 
?????????????????????????????????????? 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE 127-022 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
LLAMBORDINS: 
Resistència al trencament: 
- Valor mig  >= 3,6 MPa 
- Valor individual  >= 2,9 MPa 
Resistència al desgast per abrasió: 
?????????????????????????????????????? 
? Classe  ?   Marca   ?   Requisit   ? 
?????????????????????????????????????? 
?    1    ?     F     ?     -        ? 
?    3    ?     H     ?   <= 23 mm   ? 
?    4    ?     I     ?   <= 20 mm   ? 
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?????????????????????????????????????? 
Toleràncies: 
Diferència màxima entre dues mides d'una peça  < 3 mm 
- Dimensions: 
?????????????????????????????????????????? 
?  Gruix   ?Llargària? Amplària ? Gruix  ? 
?  (mm)    ?   (mm)  ?    (mm)  ?  (mm)  ? 
?????????????????????????????????????????? 
?   < 100  ?   ± 2   ?   ± 2    ?  ± 3   ? 
?  >= 100  ?   ± 3   ?   ± 3    ?  ± 4   ? 
?????????????????????????????????????????? 
- Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm): 
?????????????????????????????????????? 
? Classe  ?   Marcat  ?  Diferència  ? 
?         ?    (mm)   ?     (mm)     ? 
?????????????????????????????????????? 
?    1    ?      J    ?      5       ? 
?????????????????????????????????????? 
?    2    ?      K    ?      3       ? 
?????????????????????????????????????? 
- Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa): 
?????????????????????????????????????? 
?Llargària?Convexitat ? Concavitat   ? 
?   regla ?   màxima  ?   màxima     ? 
?   (mm)  ?    (mm)   ?     (mm)     ? 
?????????????????????????????????????? 
?   300   ?    1,5    ?     1,0      ? 
?   400   ?    2,0    ?     1,5      ? 
?????????????????????????????????????? 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE 127-015 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació del producte: rajola o llambordí de formigó, format, model 
- Classes 
- Nom de la norma 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
* UNE 127015:2001 Adoquines prefabricados de hormigón 
 
RAJOLES: 
* UNE 127-022-99 EXP Baldosas de hormigón. Uso exterior. 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats 
blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua 
millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 
POLS DE QUARS: 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de 
l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 
granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la 
UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de 
cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 
Densitat:  1,5 g/cm3 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no 
pot formar pols i ha de complir les característiques següents: 
- Porositat de la base:  <= 3% 
- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g/cm2 
- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 
- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de resistir 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i 
formar junts de retracció del formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir 
irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les 
típiques línies d'una correcta extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
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- Pes:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 
i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 
i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
B9Q1 - PARQUETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9Q14413. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Posts de fusta per a parquet. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Plaques formades per llistons encolats 
- Posts de cantells rectes per a parquets adherits 
- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet 
a l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a 
la norma UNE 56-810. 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Espècies de fusta admissibles: 
- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5 
- Coníferes amb pes específic al 12% d’humitat (UNE 56531):  >= 4,5 kN/m3 
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529) 
- Per a zones de litoral:  9% <= H <= 11% 
- Per a zones interior peninsular:  7% <= H <= 9% 
Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2 
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Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D 
< 1 mm 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
PLAQUES: 
Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,2 mm 
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm 
POSTS PER A PARQIUETS ADHERITS: 
Posts de fusta massissa de classe I. 
El post ha d’estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells 
amb un angle cap a l’interior (6º), per a evitar que l’adhesiu pugi. 
La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l’adherència, de fondària < 1/5 gruix 
del post. 
Llargària:  200 - 450 mm 
Amplària:  50 - 70 mm 
Gruix:  10 - 14 mm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,2 mm 
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm 
POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT: 
Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats. 
 Llargària:  350 - 600 mm 
 Amplària:  70 - 140 mm 
Gruix:  17 - 22 mm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
FUSTA DE ROURE: 
La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de 
gran resistència mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants 
deguts a l'albeca blanca, al duramen vermellós i als amplis radis medul·lars. 
Densitat kg/dm3:  0,7 - 0,75 
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO: 
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència 
mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs. 
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment. 
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 
FUSTA DE CASTANYER: 
La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a 
l'albeca blanca i al duramen vermell fosc. 
Densitat kg/dm3:  0,55 - 0,75 
FUSTA DE JATOBA: 
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig. 
Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor. 
Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls. 
Densitat kg/dm3:  0,95 – 0,97 
FUSTA D’IPÉ: 
La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l’albeca i terrós 
rogenc al duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 
FUSTA DE MERBEAU: 
La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color 
groc. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l’albeca i de color marró 
fosc o marró gris al duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,73 – 0,83 
FUSTA DE SUCUPIRA: 
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Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, 
i els tèrmits. 
La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l’albeca i marró fosc o 
marró vermellós al duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,915 
FUSTA DE PI: 
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, 
amb un gruix de 1,5 a 3 mm. 
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l’albeca i vermellós al duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,50 – 0,59 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions 
mecàniques. 
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies 
planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
BA1 - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BA1A47L6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si é s el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per 
a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat 
del vidre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva 
llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
 Els sistemes de fixació  del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
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Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de 
ser del tipus embotit. 
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm 
 La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
 La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst. 
 Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531): 
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3 
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30 
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d’estar compresa entre el 10 i 
el 15%, segons la norma UNE-EN 13183-1. 
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals 
de l’albeca, medul·la vista o danys produïts per insectes han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 942. 
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta 
s’ha de sanejar. 
Els nusos d’aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben. 
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes. 
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d’atacs d’insectes. Sols s’admeten els 
d’arna negra amb els límits establerts a la UNE-EN 942. 
No s’admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l’element de tancament. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L’ element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 
dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027):   Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):   Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12210 
 Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs 
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació  i 
obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
 La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir 
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola 
peça amb el muntant del bastiment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

147 
  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
* UNE-EN 942 1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la 
madera. 
 
 
BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABGRP01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d’acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així  
com la ferramenta d’obertura i tancament. 
Per al parament de la porta s’han considerat les següents solucions: 
- Dues planxes d’acer esmaltat amb o sense espiell 
- Barrots de tub d’acer 
- Lamel·les horitzontals fixes d’acer 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni 
despreniments en el recobriment. 
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i 
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a 
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al 
bastiment i a la fulla. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 
Els perfils s’han d’obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred. 
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables 
a simple vista, ni d’altres defectes superficials. 
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet 
també la unió  amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment 
per a allotjar la rosca del cargol. 
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons 
UNE-EN 1026:   Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
Guix de la paret dels perfils: 
- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm 
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm 
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142): 
- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada 
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la 
porta s’ha de fer mitjanç ant soldadura. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 
Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm 
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100 
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Gruix de les potes d’ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 
Distància entre potes d’ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 
Distància potes d’ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 
Espiell superior: 
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm 
Els sistemes de fixació  del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Dimensions: 
- Porta d’una fulla 
     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 
- Portes de dues fulles 
     - Ample de la fulla:  >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 - Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579. 
PARAMENT AMB PLANXES D’ACER: 
Les planxes d’ acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense 
superar les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 
l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alç ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
Toleràncies: 
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d’ acord amb l’especificat en 
l’apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. 
Características y condiciones generales de inspección y suministro. 
 
 
BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
BAN3 - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

149 
  

BAN31110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que formen el bastiment de base de 
la finestra o balconera. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Escairada dels perfils: 
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
     - 145 i 155 mm 
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin  la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran 
substituir per peces de fusta. 
 Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
 Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
 - Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
 Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
 - Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias. 
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BAP - BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAP37175. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva 
llargària. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça 
Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 1,3 N 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT: 
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Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolerancias. 
*UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas. 
 
 
BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQDC175. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de 
la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, 
la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
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- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 
4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró 
ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de 
fibres de densitat alta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
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Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZ12196,BAZ13196. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels 
bastiments. 
S'han considerat els perfils següents: 
- De roure, d’iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles. 
Els perfils no han de tenir defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
- Llargària nominal:  ± 3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
PERFILS DE ROURE, D’IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR: 
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR: 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran 
substituir per peces de fusta. 
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
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La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Humitat del perfil:  <= 12% 
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2 
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2 
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAZD - BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZDM008. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil buit de llautó que forma la barra de penjar i els accessoris de llautó que la suporten. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'han d'obtenir pel procés de laminació en fred de la xapa de llautó. 
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes, guerxaments ni defectes superficials. 
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aleació Cu-Zn 
Diàmetre del perfil de la barra:  >= 20 mm 
Gruix de les parets:  >= 1,5 mm 
Toleràncies: 
- Llargària de la barra:  - 3 mm 
- Rectitud de la barra:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGC360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que 
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera 
òptica i pom a la cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si 
la porta és d'armari 
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, 
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 
accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la 
fulla. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu 
defecte els que determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats 
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-
EN 1935): 
-.Categoria de servei (primer dígit) 
     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d’ús)  
     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús) 
     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel públic o per altres 
persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc 
d’accident o mal ús) 
     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 
- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’element amb frontisses (segon 
dígit) 
     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins: 
          -  Grau 3: 10.000 cicles 
          -  Grau 4: 25.000 cicles 
     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins: 
          - Grau 4: 25 000 cicles 
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          - Grau 7: 200.000 cicles 
- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit) 
     - Grau 0 : 10 kg 
     - Grau 1:  20 kg 
     - Grau 2:  40 kg 
     - Grau 3:  60 kg 
     - Grau 4:  80 kg 
     - Grau 5:  100 kg 
     - Grau 6:  120 kg 
     - Grau 7:  160 kg 
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 
     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 
     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 
portes veure UNE-EN 1634-1) 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     -Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670: 
     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
     - Grau 1: resistència mitja 
     - Grau 2: resistència moderada 
     - Grau 3: resistència alta 
     - Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit): 
      - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció. 
     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció 
- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord amb la UNE-EN-1935 instal.lades en portes 
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades 
amb els següents elements: 
     - identificació, nom fabricant o marca comercial 
     - grau de la frontissa 
     - número d’aquesta norma europea 
L’embalatge de les frontisses d’un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del 
fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà: 
     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 
La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses 
en la instal.lació o en servei. 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 
12209): 
- Categoria d’ús ( primer dígit): 
     - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.  
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal 
ús. 
- Durabilitat: (segon dígit) 
     - Grau A:  50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau B:  100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau C:  200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
     - Grau F:  50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
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     - Grau G:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau H:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau L:  100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
     - Grau M:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
     - Grau R:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau S:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau W:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
     - Grau X:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament 
<=50 N 
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament 
<=25 N 
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament 
<=15 N 
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit): 
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit): 
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d’aplicació. 
     - Grau B:  Porta encastada i batent 
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació 
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d’aplicació 
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l’interior. 
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
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     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
     - Grau 0:  No aplicable 
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
     - Grau 0: Pany sense nueca 
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit): 
     - Grau 0: Sense requisit 
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la 
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 
12209). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 
PANYS I PESTELLS: 
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
BB1 - BARANES 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12VA02,BB12VA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
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La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB15BE03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de 
protecció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser 
resistent als ambients corrosius. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 
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La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius 
d'ancoratge. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que 
sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 
de la llum. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦    AISI 304     ¦    AISI 316      ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,08%    ¦     <= 0,08%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 18,00% - 20,00% ¦ 16,00% - 18,00%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 14,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Gruix:  2,5% 
- LLargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les 
barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC17 - VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC171B20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic  amb producte dessecant a l'interior, amb segellat 
perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dues llunes incolores 
 - Dues llunes incolores trempades 
 - Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada 
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 - Dues llunes incolores, la més prima trempada 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.). Així mateix, els panells de vidre individuals constituents del 
vidre aïllant han de complir les seves respectives normes: 
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant 
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa 
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unit 
ats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): 
- 2 panells formats per vidre recuit:  ± 1,0 mm 
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
 No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la 
norma UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó  de vidre acabat no serà 
més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la 
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerà ncia 
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l’un amb l’altre i tenen un 
centre comú. Els límits d’escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d’humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1279-4 annex D 
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les 
bores generalment esmussades. 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al 
foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat 
del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat 
del fabricant 
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 Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha 
d’acompanyar de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació (només per als productes amb sistema 
de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica 
essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac) 
          - Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i 
resistència a l’atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions quí miques (impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: 
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de 
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos 
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control 
de producción en fábrica y ensayos periódicos. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5HCP01,BD5HCP02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d’aigua 
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part 
proporcional d’accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa 
superior. 
S’han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d’acer inoxidable 
- Reixa d’acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S’han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per 
un procés d’emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han 
de tenir un increment de l’alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix, amb un 
encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-
les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es 
puguin desplaçar lateralment. 
S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d’enclavament, amb una 
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n’asseguri l’estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de la UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la unitat de reixeta  
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les 
càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
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- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d’instal.lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l’aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. 
Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ12B71P. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
 - Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 
- De  resina  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN  695. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  - 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión. 
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BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B212. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
 - Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col·locació del conjunt d'aixetes. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
 Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
 Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal 
corresponent, d’acord amb UNE-EN 14688: 
- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor 
Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 14688 i UNE-EN 14296: 
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat 
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dí gits; el nom de la Normativa 
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si é s necessari s’afegeix la capacitat del 
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sobreeixidor (OF), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la 
durabilitat (DA): 
  EN 14688 – CL 
  OF - CA - LR – DA  
La designació del lavabo per a ús col. lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el 
nom de la Normativa (EN 14296), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i 
la durabilitat (DA): 
  EN 14296 – CA – LR – DA  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
- Informació sobre les característiques essencials 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 
 
 
BJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14B11P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
 En funció de la col·locació  els inodors poden ser: 
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser: 
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
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En funció de la composició els inodors poden ser: 
- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodor i una cisterna pera formar un conjunt 
funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 
litres indistintament. 
 - Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de 
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descà rrega 
de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega 
reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 
Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del 
seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent , que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de 
CTE: 
-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant. 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
     - Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega 
- En la documentació comercial que acompanya el producte:  
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
    - Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció declarada del fabricant  
     - Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat 
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     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...  
          - Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d’inodor) 
          - Material de que està fabricat. 
          - Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega. 
     - Informació sobre les característiques reglamentades: 
          - Capacitat d’aigua de descàrrega. 
           - Prevenció del reflux 
           - Aptitud per a la neteja 
           - Resistència a les càrregues 
           - Durabilitat 
           - Substàncies perilloses 
           - Fiabilitat de la vàlvula 
           - Estanquitat  a  l’aigua 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de 
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ211110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de 
tub. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 
superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
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- Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA 
BR3 - CONDICIONADORS QUIMICS DEL SOL 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2110. 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terra vegetal, adobada o garbellada, o adaobada i garbellada 
- Terra de bosc 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 

 
TERRA: 
Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves 
característiques físiques, químiques i biològiques constitueix un medi adient per  la 
implantació i desenvolupament de les plantes. 
 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provenint de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provenint de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 
Han d’estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 
Cal especificar el tipus i nivells d’adob o enriquiment que s’hagi afegit. 
Mida dels materials petris ............................................<= 14 mm 
Mida dels terrossos: 

- Terra vegetal garbellada .........................................<= 14 mm 
- Terra vegetal no garbellada ......................................<= 40 mm 

Composició granulomètrica: 
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- Sorra ............................................................50 - 75% 
- Llim i argila .......................................................< 30% 
- Calç ................................................................< 10% 
- Matèria orgànica (MO) .....................................2% <= MO <= 10% 

Composició química: 
- Nitrogen ...........................................................1/1000 
- Fòsfor total (P2O5 assimilable) ............................150 ppm (0,3%) 
- Potassi (K2O assimilable) ...............................80 ppm (0,1/1000) 
- pH .........................................................6 <= pH <= 7,5 
- Textura ..........................................franca o franca arenosa. 

Conductivitat elèctrica ..............<= de 2 dS/m (extracte de pasta saturada) 
Carbonat càlcic ..................................................< 10% pes sec 
Matèria orgànica oxidable ................................entre 3 i 6 %.pes sec 
 
TERRA DE BOSC O TERRA ACIDA: 
Terra natural provenint de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 

- Sorra ............................................................50 - 75% 
- Llim i argila .......................................................< 30% 
- Calç ................................................................< 10% 
- Matèria orgànica .....................................................> 4% 

Composició química: 
- Nitrogen ...........................................................1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable) ............................150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable) ................................80 ppm (0,1/1000) 
- pH .........................................................5 <= pH <= 6,5 

 
TERRA VOLCANICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria ........................................................4 - 16 mm 
Calç .....................................................................< 10% 
Densitat aparent seca ................................................680 kg/m3 
 
ROLDOR DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç .....................................................................< 10% 
pH .......................................................................6 - 7 
Densitat aparent seca ....................................entre 150 i 250 kg/m3 
Humitat .......................................................<= 45% pes total 
Espai porós  total ...............................................65-85 % volum 
Porositat aireació a 20 cm c.a. ..................................20-45 % volum 
Conductivitat ..........................................................< 1dS/m 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat. 
Ha de se apte per a formar un micro-clima que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i 
protegeixi la superfície del sòl dels agents externs (pluges fortes, pedregades, vent) contra 
l'erosió. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Ha de poder emmagatzemar aigua i lliurar-la lentament. 
Grandària màxima .........................................................25 mm 
Composició: 

- Cel·lulosa desfibrada .................................................40% 
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- Palla de cereal .......................................................50% 
- Paper reciclat ........................................................60% 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ACIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TERRA VOLCANICA: 
Subministrament: A granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRA I ROLDOR: 
m3 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
ENCOIXINAMENT: 
kg de pes necessàri subministrat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TERRES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
* NTJ 08H/1996 “Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgismes. Implantació del material 
vegetal. Hidrosembres” 
 
BR4 - PLANTES 
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR450302. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Plantes de temporada 
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S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
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¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
 
 
BR47 - ARBRES DE FULLA CADUCA I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR476456,BR47262C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
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Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
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*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M021,D060M0B2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701821,D0701641,D0701912,D0701911,D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B34134,D0B34288,D0B34136,D0B34135,D0B341C6,D0B3428A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat 
o altres usos, manipulades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
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│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
14 - ESTRUCTURES 
145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145CTD01,145A26HB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- Llosa inclinada de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l’encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de 
sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l’alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l’amplària dels nervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l’armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l’armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Subjecció de l’armadura a l’encofrat 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses  
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l’element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços  
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
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Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element i cal determinar-ho en cada cas amb el càlcul corresponent. 
Els puntals han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
L’element no podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Els cassetons han d'estar col·locats a tocar i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts. 
Han d’estar alineats amb la cara exterior dels nervis. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
En recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
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Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona. Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 
cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient. Lb=1,4xMxDxD:  >= Fyk x D / 
14 
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 
+----------------------------------+ 
¦  Resistència ¦         ¦         ¦ 
¦característica¦ B 400 S ¦ B 500 S ¦ 
¦   Formigó    ¦         ¦         ¦ 
¦--------------¦---------¦---------¦ 
¦   25 N/mm2   ¦   12    ¦   15    ¦ 
¦   30 N/mm2   ¦   10    ¦   13    ¦ 
¦   35 N/mm2   ¦    9    ¦   12    ¦ 
¦   40 N/mm2   ¦    8    ¦   11    ¦ 
¦   45 N/mm2   ¦    7    ¦   10    ¦ 
¦   50 N/mm2   ¦    7    ¦   10    ¦ 
+----------------------------------+ 
Llargària neta d'ancoratge Lb neta: Lb x B x (As/As real), >= 10 D, >= 15cm 
- Barres traccionades: >= 1/3xLb 
- Barres comprimides: >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 
+---------------------------------------------------+ 
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦ 
¦---------------------------¦---------¦-------------¦ 
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦ 
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦ 
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
 
(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1. 
Llargària de solapament:  Ls >=axLb neta 
Valors d'a: 
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+----------------------------------------------------------+ 
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦ 
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦ 
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦ 
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦ 
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦ 
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦ 
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Barres Corrugades: 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
La disposició i la llargària mínima de les armadures han de ser les determinades a l’article 
56 de la norma EHE. 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell):  <= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat: >= 0,5 D, >= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell):  <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell):  <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell):  <= 0,5 d 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Assentament en el con d'Abrams: 
+---------------------------+ 
¦Consistència ¦Assentament  ¦ 
¦             ¦   (cm)      ¦ 
¦-------------¦-------------¦ 
¦    Seca     ¦    0-2      ¦ 
¦  Plàstica   ¦    3-5      ¦ 
¦    Tova     ¦    6-9      ¦ 
¦   Fluida    ¦   10-15     ¦ 
+---------------------------+ 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Replanteig parcial d’eixos:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total d’eixos:  ± 50 mm 
Toleràncies d’execució en la col·locació dels cassetons: 
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
Toleràncies d’execució de l’armadura: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Toleràncies d’execució del formigonat: 
- Consistència: 
     - Seca:  Nul·la 
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     - Plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Fluida:  ± 2 cm 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Distància entre els eixos dels nervis: ± 5 mm/m, ± 50 mm/total 
- Desviació dels nervis: ± 5 mm/m 
- Amplària dels nervis vistos: ± 10 mm 
- Amplària dels nervis ocults: + 30 mm, - 10 mm 
- Dimensions dels àbacs : ± 20 mm 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los 
malbé. 
El doblegat de l’armadura s’ha de realitzar en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l’ajut d’un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
Els cassetons i l’encofrat, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l’aigua del formigó. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les 
armadures i demés elements ja col·locats. 
L’abocada del formigó s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, 
sense que es produeixin disgregacions. S’ha d’evitar la desorganització de les armadures, de 
les malles i d’altres elements del sostre. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
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Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el 
rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
1A1 - TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1A12CFL6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancaments exteriors amb perfileria d’ alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de 
base d’acer galvanitzat, amb l’envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si 
es el cas. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
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- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament 
- Muntatge del bastiment d’alumini i segellat del junt amb l’obra 
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d’estanqueitat al 
bastiment i les fulles 
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas 
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos 
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d’accionament, si es el cas 
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
 La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d’envidrament indicats 
a la DT. 
Els diferents elements que conformen la unitat d’obra han de quedar en la posició  prevista a 
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. 
El conjunt ha de ser estable i resistent. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats  a la DT. 
Les fulles de la finestra o balconera han d’ obrir i tancar correctament, sense necessitat de 
forçar la seva posició. 
 Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, 
amb totes les lames en posició horitzontal. 
 Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les 
temperatures no es troben dintre dels límits de 5ºC i 40º C. Si un cop realitzats els treballs 
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Desprès d’ executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de la operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície corresponent al buit d’ obra, executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
1A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1A231331. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d’una fulla batent i 
tapajunts , amb o sense revestiment de pintura. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig del bastiment 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació directament sobre l’obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant 
- Presentació de la fulla 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva de la fulla 
- Neteja i protecció 
- Replanteig del tapajunts 
- Fixació dels perfils del tapajunts 
- Segellat dels forats i junts 
- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas 
- Neteja de tots els elements 
 Per a bastiment de base folrat: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha d’ estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos. 
Ha d’estar travat a l’obra i la unió  ha de resistir els esforços produïts per l’accionament 
de la porta. 
 Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l’obra, les 
fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
El tapajunts ha de cobrir de forma contí nua el junt entre el bastiment i el parament acabat 
de la paret. 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
BASTIMENT FOLRAT: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una 
sola peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el 
revestiment de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
ACABAT PINTAT:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 
Els components s'han de col·locar  de manera es garanteixi la protecció contra els impactes 
durant tot el procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben 
travat a l'obra. 
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ACABAT PINTAT:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a  un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques.  Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
44 - ESTRUCTURES 
44M - ESTINTOLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
44M14111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d’acer 
estructurals per a fer la llinda, i els brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d’obra inclou les 
operacions necessàries d’apuntalament de l’estructura, amb dos perfils passants a ran de 
sostre, col.locats perpendicularment a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia 
triangular per suportar-los. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d’acer, recolzats en daus de formigó 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d’acer recolzats en pilars d’acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments 
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d’apuntalament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d’acer 
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils) 
- Ataconat dels perfils 
- Enderroc de la paret a la zona de pas 
- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas 
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l’abocador 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han d’estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
La llinda ha d’estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret. 
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó: 
- Carregament del perfil: >= 15 cm 
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element: 
     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 
     - D'1 a 3 m: ± 3 mm 
- Aplomat (D=cantell):  <= D/250 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
APUNTALAMENT: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element 
apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
ENDERROC: 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
DAU DE FORMIGÓ: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. 
ESTRUCTURA D’ACER: 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions 
fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la 
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E21 - ENDERROCS 
E21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21DX001,E21DX002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2211022,E221F422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a buidada de soterrani 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
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EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2221422,E222B423. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que 
es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2241100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a 
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l’excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer just  abans de l’abocada del formigó. 
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb 
l'acord del fons i la paret en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 5% 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m 
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou o neva. 
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que 
puguin ser propenses a esllavissaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225T002,E2252777,E225T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, 
forats d’excavacions o esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 
a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
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S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R350AA,E2RA1200,E2R54239,E2RA2460. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
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- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 
tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 
els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 
dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31522H4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
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Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32515H4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
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- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32BM6CC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
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La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32D1A03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
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Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E3C - LLOSES 
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C515H4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
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- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Nivells: ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CBM8CC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
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Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
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- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z111Q1,E3Z112Q1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de 
les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4435325,E4478111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
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La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
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Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
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Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 
l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
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Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45A17G3,E45CA8C3,E45318H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
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- Pilars 
- Murs 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
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- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements : ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 
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Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de 
la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
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Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat 
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 
d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l’ample d’aquests 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 
Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d’estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 
de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 
 
 
E4B - FORMIGONAT DE CERCOLS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BA3000,E4BADC88,E4B83000,E4BCM8GG,E4B35000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
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- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada 
segons l’article 66.5 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º 
C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E4D - FORMIGONAT DE MEMBRANES 
E4D3 - ENCOFRATS PER A BIGUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D31505. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4D9 - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D93EC6. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació dels cassetons de ceràmica, de poliestirè o de morter de ciment, 
o alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, que han de formar l'alleugeriment dels sostres 
nervats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons 
- Col·locació dels cassetons o del alleugeridor 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis 
CONDICIONS GENERALS: 
L'encofrat ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les tolerancies 
dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Els encofrats alleugeridors han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la 
beurada de formigó. 
Els cassetons han d'estar col·locats a tocar i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts. 
Han d’estar alineats amb la cara exterior dels nervis. 
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT. 
Els encofrats alleugeridors cilíndrics de malla metàl·lica, han d'estar subjectats 
adequadament als encofrats exteriors perquè no es moguin durant l'abocada i compactació del 
formigó, de forma que no flotin a l'interior de la massa de formigó fresc. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total 
Han d'estar col·locats ben alineats de manera que no comportin cap disminució de la secció 
dels nervis del sostre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los 
malbé. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4DC - ENCOFRAT PER LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DCBD02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

237 
  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
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- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
E4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LF742S. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons 
per a la formació de sostres unidireccionals. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes de formigó precomprimit 
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Col·locació dels suports provisionals del sostre 
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 
- Col·locació dels revoltons 
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i 
tallants, la malla de repartiment de la capa de compressió , i posteriorment s'han de 
formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les corresponents 
partides d'obra. 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plà nols, 
detalls d’esquema de muntatge i d’acord amb la fitxa tècnica. 
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà  
especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l’execució dels recolzaments, 
enllaços i unions 
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i 
ha d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, 
les inferiors i les de repartiment. 
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser: 
- Per penetració de la bigueta al suport 
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport 
Enllaç per penetració: 
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci 
disminuir la secció dels mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha 
d'estar indicada als plànols de muntatge. 
Enllaç per perllongació: 
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel 
càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge. 
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim 
fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es 
indirecte. 
Enllaç per cavalcament: 
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent 
a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada 
pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plà nols de muntatge. 
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai 
per a massissar de formigó. 
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 
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En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d’aquest s’han de definir per 
càlcul d’acord amb l’apartat 7.1 de l’annex 12 de l’EHE-08 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 
garantir la unió entre aquest i la bigueta. 
Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han 
de disposar enfrontades.  
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les 
dues primeres biguetes paral·leles  a la trobada entre trams, per absorbir l'esforç de 
compressió de la part inferior del sostre. 
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment 
negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargà ria i diàmetre indicats als plànols de 
muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra. 
Es disposarà d’una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o 
peces d’ entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50mm sobre d’altres tipus de peces 
d’entrebigat. 
La secció transversal del sostre ha de complir: 
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça. 
Toleràncies d'execució: 
- Separació entre eixos:  ± 10 mm 
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm  
BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES: 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La separació màxima entre sotaponts s’ha de determinar per càlcul d’acord amb l’apartat 59.2  
de l’EHE-08 
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer 
malbé. 
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en 
plànols, mitjançant les peces d’ entrebigat extremes. 
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i 
sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència. 
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. 
Han d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
En sostres de biguetes pretensades s’han de col·locar les biguetes i s’han d’ ajustar tot 
seguit els apuntalats 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de 
recolzament, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
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E5 - COBERTES 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z15A2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 
de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 
pendent: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i 
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’adequada per tal de rebre la resta de components 
de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 
la DF. 
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
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S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 30 cm 
Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 
la secció de la peça. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 
garantir la unió entre aquest i la bigueta. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 
envanets han d'anar travats perpendicularment. 
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària:  <= 4 m 
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Separació entre les peces:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d’estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
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Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 
E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z2FZ4A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 
morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de 
morter 
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
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Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del 
suport. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm 
SOLERA: 
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 
suports. 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt. 
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
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La solera ha de ser plana i resistent. 
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de 
quedar alineats. 
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Distància entre els suports:  = llargària placa 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  + 20 mm 
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a 
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E5ZJ - CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZJU001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la 
coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i 
connectada al baixant 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
 - Planxa de coure 
 - PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d’acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d’ estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al 
exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
 En la canal de PVC: 
- S’admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d’estar feta amb maniguet d’unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
-  Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d’ anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 
l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport 
 - Les unions amb els baixants han d’anar soldades amb soldadura d’estany 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de 
zinc han de ser de platina d’acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d’anar soldats amb estany en tot el seu 
perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
 - Alineació respecte al plànol de façana: 
      - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el rà fec, ha de 
quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa  i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pò rtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612B51K,E612PM55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
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- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
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Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E614D41K,E614HSAK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Doble envà articulat 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

251 
  

- Envà pluvial 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element 
estructural horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor de les filades: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 
     - Paret vista:  ± 2 mm/m 
     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 
ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 
alternatives. 
DOBLE ENVÀ ARTICULAT: 
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de 
cada full. 
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Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls. 
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un 
d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. 
La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa. 
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. 
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat. 
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà. 
ENVÀ PLUVIAL: 
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades 
alternatives amb la paret de suport. 
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un 
element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. 
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes. 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret. 
Fondària de les regates: 

┌──────────────────────────────────────┐ 
│Gruix paret (cm)│Fondària regates (cm)│ 
│────────────────│─────────────────────│ 
│         4      │       <= 2          │ 
│         5      │     <= 2,5          │ 
│     6 - 7      │       <= 3          │ 
│       7,5      │     <= 3,5          │ 
│         9      │       <= 4          │ 
│        10      │       <= 5          │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

Regates: 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E66 - MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E66AU005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d’acer o d'alumini, 
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir 
locals. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d’alumini 
La unitat d’obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m. 
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o 
material elàstic per absorbir els moviments. 
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant 
els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors. 
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de 
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment. 
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos. 
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements 
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares 
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación" 
PMA i PML, respectivament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO. 
NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS. 
 
 
E66A - MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ACER, FIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E66AU005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d’acer o d'alumini, 
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir 
locals. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d’alumini 
La unitat de obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m. 
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o 
material elàstic per absorbir els moviments. 
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant 
els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors. 
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de 
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment. 
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos. 
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements 
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares 
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación" 
PMA i PML, respectivament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO. 
NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS. 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E721BGD7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides: 
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb 
oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades semiadherides: 
- GS-2: Una làmina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al 
suport amb oxiasfalt 
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades semiadherides: 
- MS-3: Una làmina LO-40/M o LBM-30/M, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport 
amb oxiasfalt 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques: 
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes. 
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la 
capa exterior. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada semiadherida ha de quedar parcialment adherida al suport per punts 
distribuïts uniformement. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

256 
  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LO-20-FV, LBM-24   ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦                   ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
Desplaçament de les làmines superposades: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Nombre components¦ Desplaçament                      ¦ 
¦-----------------¦-----------------------------------¦ 
¦       2         ¦ >= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       3         ¦ >= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       4         ¦ >= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
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Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. 
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport 
ha de quedar cobert per la làmina. 
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. 
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. 
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. 
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar 
adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. 
Cavalcaments: 
- De les plaques:  >= 50% 
- De les làmines:  >= 10 cm 
Separació de les tatxes: 
- En les plaques:  <= 35 cm 
- En les làmines:  <= 50 cm 
- De la vora de la placa:  >= 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 
35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de membrana    ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦ 
¦ PA-2, PA-3, PA-5    ¦  1-10%    ¦ 
¦ PA-6, PA-7          ¦  1-15%    ¦ 
¦ PA-8 PA-9           ¦  0-15%    ¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6     ¦  1-5%     ¦ 
¦ PN-7 PN-8           ¦  0-5%     ¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦  >= 1%    ¦ 
¦ MA-2                ¦  >= 10%   ¦ 
¦ MA-3                ¦  >= 5%    ¦ 
¦ MA-4                ¦  5-15%    ¦ 
¦ GF-1                ¦  >= 20%   ¦ 
¦ GF-2                ¦  >= 15%   ¦ 
+---------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 
específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana 
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El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s’han de protegir, també, del sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                 ¦ 
¦----------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent           ¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                        ¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                          ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques 
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
En les membranes semiadherides, la làmina perforada s'ha de col·locar directament sobre el 
suport, amb els cavalcaments sense soldar. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides 
s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina 
perforada. 
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar 
escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera. 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament. 
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del 
ràfec s'ha de col·locar invertida. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 
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UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento. 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
*UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas 
inclinadas para edificios. 
 
 
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E788IP02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançan l’aplicació d’un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
- Impermeabilització de paraments d’obra mitjançant cautxú líquid, prèvia imprimació 
específica 
- Impermeabilització de paraments amb polímer en dispersió aquosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes necessàries del producte 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d’haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. 
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLÍMER: 
S’ha d’aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC i una humitat relativa no superior a 80%. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera 
sigui seca. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E7B - LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B21E0L,E7B1TT0L,E7B21A0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C23531,E7C23472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir 
amb el connector de la paret. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. 
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
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El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9H614EA90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
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Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
E7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D6PI01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per 
a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l’element, mitjançant diferents capes 
aplicades en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les 
no accessibles. 
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el 
desenvolupament de l’escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en 
cas d’incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

264 
  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrossió amb la 
imprimació antioxidant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 2: Guía para la aplicación. 
 
 
E7J - JUNTS I SEGELLATS 
E7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7J1AUW0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
     - Perfil elastomèric d'ànima circular 
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
     - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
     - Perfil de PVC amb forma d'U 
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, 
l'especificada per la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que 
s'han d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, 
no puguin ser fetes a la fàbrica. 
JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAXETI I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E7J506SC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou 
elàstics per mantenir l’adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es 
produeixin en el seu funcionament habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 
prèvia 
     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, 
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada 
amb pistola manual prèvia imprimació 
- Segellat de junt entre materials d’obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia 
imprimació específica 
- Segellat de junt entre materials d’obra amb junt expansiu en contacte amb l’aigua (bentonita 
de sodi) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Segellat amb massilla, escuma o morter: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu 
cas 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 
- Tall del junt 
- Neteja i preparació de l’interior del junt 
- Col·locació del cordó de bentonita 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi 
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
Els trams del cordó han de quedar a tocar. 
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l’origen de l’humitat, 
el cas d’elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l’armadura més propera a aquest 
parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
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┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus producte                   │Temperatura ambient│ 
│─────────────────────────────────│───────────────────│ 
│Massilla de silicona neutra      │   - 10 a + 35°C   │ 
│Massilla de polisulfurs bicompo- │   + 10 a + 35°C   │ 
│nents o massilla d'óleo-resines  │                   │ 
│Massilla de poliuretà, massilla  │      5 a 35°C     │ 
│asfàltica o de cautxú asfalt     │                   │ 
│Massilla acrílica o morter       │      5 a 40°C     │ 
│sintètic resines epoxi           │                   │ 
│Cordó bentonita de sodi          │      5 a 52°C     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, 
aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el 
segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les 
instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i 
s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l’aigua regalimi. 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 
En el cas de junts en elements per formigonar, s’ha de garantir que el cordó mantingui la seva 
posició durant el formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7Z1SJ05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una 
impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió 
cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
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- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb 
morter de ciment i acabat remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de raconera: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
Formació de matarracó amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter 
Col·locació de làmina de neoprè: 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
Arrebossat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA: 
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió. 
Ha de ser contínua. 
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el 
mateix pendent. Ha de cobrir el junt de dilatació perimetral. 
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment. 
Toleràncies d'execució: 
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual. 
Ha de tenir la superfície prevista. 
ARREBOSSAT A BONA VISTA: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm 
Granulometria de la sorra del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
¦------------¦--------------------¦ 
¦   2,50     ¦     100            ¦ 
¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 
¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 
¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 
¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 
¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 
+---------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un 
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució de l'arrebossat. 
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RACONERA O MATARRACÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81132E1,E81135L2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
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- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. 
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Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 
aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E812 - ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81229P2,E81221P2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
- Formació d'aresta o de racó 
- Execució de reglada de sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Enguixat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho 
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, 
aplomada. 
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els 
paraments. 
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els 
paraments. 
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els 
dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 

┌───────────────────────────────────┐ 
│Tipus d'enguixat    │Duresa mitjana│ 
│────────────────────│──────────────│ 
│A bona vista        │   >= 50      │ 
│Reglejat o reglada  │   >= 55      │ 
└───────────────────────────────────┘ 

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │               │              Tipus enguixat             │ 
│Parament     │               │─────────────────────────────────────────│ 
│             │               │    A bona vista    │      reglejat      │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Vertical     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Aplomat /planta│     ± 10mm         │        5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Corbat       │Curvatura      │± 5mm /plantilla 1m │± 3mm /plantilla 1m │ 
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│             │prevista       │                    │                    │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Horitzontal  │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Nivell previst │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Inclinat     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Inclinació     │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 
│             │prevista       │                    │                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes 
exigides als paraments que els formen. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi 
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels 
forats i als sòcols. 
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. 
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que 
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ACABAT LLISCAT: 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. 
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una 
pasterada feta amb aquesta finalitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals 
formin part, d'acord amb els criteris següents: 
- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen 
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- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100% 
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E82 - ENRAJOLATS 
E823 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE VALÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E823EV01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 
existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
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Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d’elaboració manual:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
     - Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
     - Rajola comuna d’elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts: 
     - Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 
          - Parament interior  ± 0,5 mm 
          - Parament exterior  ± 1 mm 
     - Rajola comuna d’elaboració manual:  ± 2 mm 
     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E82D - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E82DER25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Junts: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària dels  ¦ 
¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilatació¦ 
¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦ 
¦-------------¦--------------------¦------------------¦ 
¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦ 
¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦ 
¦                ¦      (mm)      ¦ 
¦----------------¦----------------¦ 
¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦ 
+---------------------------------+ 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts i planor: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
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¦    Tipus rajola     ¦ Situació  ¦ Amplària junts¦ Tolerància¦ Planor   ¦ 
¦                     ¦ parament  ¦      (mm)     ¦    (mm)   ¦(mm/2 m)  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 1     ¦   ± 0,5   ¦  ± 2     ¦ 
¦mecànica o fina,     ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦valència, esmaltada o¦ exterior  ¦      >= 1     ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
¦vidriada             ¦           ¦               ¦           ¦          ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦   manual            ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦                     ¦ exterior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Refractària o Gres   ¦         - ¦           -   ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83 - APLACATS 
E83B - APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E83B61GE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Revestiments  aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, 
horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines). 
- Revestiment muntat sobre estructura metàl. lica de suport per a la formació de façana 
ventilada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el  revestiment de peces fixades amb morter i ganxos: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col·locació de la estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a la estructura de suport 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s’esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
Els junts entre les peces de pedra, han d’ estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment 
blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d’altres condicions. 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats  en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els 
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil 
en el junt horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça:  >= 2 
 Separació entre fixacions:  <= 80 cm 
 Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm 
 Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3 
 FAÇANA VENTILADA: 
El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre 
dels paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel 
fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les cà rregues que 
han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les 
peces. 
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces 
ni entre aquestes i l’estructura. 
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Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la 
mateixa resistència que la resta del conjunt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Un cop acabades les tasques de col·locació, s’ha de netejar el revestiment i s’ha de retirar 
de l’obra les restes de peces i els materials sobrants. 
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de 
col·locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i 
el suport. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta. 
FAÇANA VENTILADA: 
El muntatge de l’ estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E84 - CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8442400,E8443100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d’escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques metàl·liques 
- Lamel·les de PVC o metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 
- Replanteig del nivell del cel ras 
- Fixació dels tirants de filferro al sostre 
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- Col·locació de les plaques 
Sistema fix i entramat de perfils: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant 
filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 10 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
 
 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E89A2BB0,E898J2A0,E89A2BA0,E898K2A0,E898UBB0,E898APF0,E894BBJ0,E89A1BA0,E898DFM0,E898D240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
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El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 
d’aigua durant un cert temps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
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- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8A - ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8AA1BC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís 
- Aplicació succesiva, amb els intervals de secatge necessaris, de les capes de vernís 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: 
- 2 capes d’acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d’acabat:  >= 100 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
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Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D’ESTRUCTURES O PARAMENTS: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
ENVERNISSAT DE BARANA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9232B91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
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No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E936CS25,E936SPB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser 
de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
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- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9B3137K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments de lloses col·locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLOSES:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9D - PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES 
E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DA122W,E9DAPC02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S’han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
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CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9DD - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E9DDRP55. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S’han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 
E9Q1 - PARQUETS ADHERITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Q14413. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment format amb peces de fusta, col·locades amb adhesiu sobre una solera o paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les peces de parquet 
- Reblert de junts 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de 
textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les peces s'han de col·locar a tocar. 
L’espai entre el paviment i els paraments verticals ha d’estar reblert amb un material 
flexible i quedar cobert  pel sòcol. 
Junt perimetral:  5 mm 
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular):  >= 2 x ample post 
Junts entre posts 
- Amplada mitja:  <= 2% ample post 
- Amplada màxima:  3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Junt perimetral:  ± 1mm 
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5% 
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm 
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm 
- Alineació entre peces: 
     - Parquet de plaques:  <= 2 mm en plaques consecutives,  < 5 mm/2m 
     - Parquet de posts junt espiga:  <= 2mm/2m 
     - Parquet de posts junt regular: 
          - Extrems de posts alternatius:  2 mm 
          - Extrem post a centre post contigu:  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. 
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: 
- Humitat relativa de l'aire: 
     - Zones de litoral:  < 70% 
     - Zones d’interior peninsular:  < 60% 
- Humitat del suport :  <= 2,5% 
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen 
al paviment acabat.  
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Per a la col·locació correcta del parquet s'han de traçar uns eixos direccionals i s'ha 
d'efectuar el replanteig de les peces. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines. El seu ús ha de respondre a les 
instruccions del fabricant. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aqueste s operacions no estan incloses en aquesta unitat 
d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ú s de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. 
 
 
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z4AA24,E9Z4AA16,E9Z4AA25. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
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Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
EA - TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
EA1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA1A4FL6. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per 
a un correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o 
directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja de tots els elements 
 CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats  a la DT. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procé s constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 
quedi ben travat. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats. 
Quan la finestra o balconera van  directament col·locades sobre l’obra, el bastiment s’ha de 
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA: 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat  si la superfície del bastiment és igual 
o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGRP01. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metà l·lica practicable, col·locada amb tots els 
mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts 
col·locats.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
 Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
 Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
 La porta, un cop incorporada a l’obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, 
seguretat d’ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características. 
 
 
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
EAN3 - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EAN31A11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col· locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat 
del parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior 
del tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials 
adequats (massilles, tacs, etc.). 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat  si la superfície del bastiment és igual 
o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
EAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP37175. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
- Bastiments de base per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment 
per mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials 
adequats (massilles, tacs, etc.). 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQDC175. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, 
pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ12196,EAZ13196. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, 
col·locats amb puntes, tapades amb massilla. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels perfils 
- Segellat dels forats de la porta 
CONDICIONS GENERALS: 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12VA02,EB12BF01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
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En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l’element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d’ús comercial o d’ús pública concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
 
EB15 - PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB15BE03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l’element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d’ús comercial o d’ús pública concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
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Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC17 - VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC171B24. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
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- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
 Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
 - Vidre amb cambra d’aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
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¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

306 
  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió  no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED5 - DRENATGES 
ED5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5HCP01,ED5HCP02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de 
fosa o d’acer, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ12B71P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el 
paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana 
- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la 
indicada per la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de secció  2,5 mm2 en tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EJ13 - LAVABOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B212. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de 
planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 
sistema indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sò lidament 
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14B11P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de 
sortida vertical o horitzontal, col·locat  amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 
moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de 
neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 
funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
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L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que  excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 
contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 
si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
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- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5U009. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
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- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5U009. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col.locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal >= 2% 
 <= 8% 
Junts entre peces  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 12 mm 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Planor ± 5 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 es dedueixen al 100% 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G227F8,F9G2EP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat 
afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
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Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
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S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 
hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el 
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 
a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonament en rampa. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

321 
  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui 
necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
F9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9GZ2524. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d’obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades. 
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Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de 
l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de 
l'entrada de pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBATU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
- Pintat de banda contínua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
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- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de 
la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per 
les rodes del vehicle. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
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- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 
maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
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Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ211112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQS - EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQS1BA10,FQS1BA13,FQS1BA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Xarxa de fil trenat de poliamida amb corda perimetral de poliamida, muntada sobre pals d'acer 
galvanitzat, ancorats a daus de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i 
a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQS1 - REIXATS AMB XARXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FQS1BA10,FQS1BA13,FQS1BA15. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Xarxa de fil trenat de poliamida amb corda perimetral de poliamida, muntada sobre pals d'acer 
galvanitzat, ancorats a daus de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i 
a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2G8B31. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

328 
  

- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
- Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 
drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar 
l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs 
i avisar a la DF. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu 
defecte per les que digui la DF. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar 
en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P1113. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
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- Roldor de pi 
- Torba 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra 
aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar 
immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR476456,FR450302,FR47262C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes aquàtiques 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses: 
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- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Arbres 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Arbusts 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Planta crassa suculenta o aqüàtica: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor 
autoritzat, nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en 
tota la superfície, especialment a les vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, 
proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
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El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i 
germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la 
seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, 
per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i 
s'han de posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 
puguin plantar en una jornada. 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar 
creuats per capes. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
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*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
BARREJA CESPITOSES: 
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR632J73,FR643131. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
- Cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
ARBRES I ARBUSTS: 
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La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
PA D'HERBA: 
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 
ESQUEIX: 
Han d'estar col·locats a portell. 
Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
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Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les 
sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició 
natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
PA D'HERBA: 
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte 
amb el terreny. 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al 
cap d'una setmana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K121 - BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1213251,K1215250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d’acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d’estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L’amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior 
a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 
de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència de la bastida. 
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Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d’escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo” 
Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la trama d’aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d’unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
PONT PENJANT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2142111,K214AE11,K2143C11,K214J341. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 
o, en el seu defecte, per la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE 
D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
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m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2155011,K215501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 
material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
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- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bunera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 
estructurals sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 
o, en el seu defecte, per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de 
les feines, l’empresa encarregada d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de 
ser aprovat per l’autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’amiant respirables, s’han 
d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 
88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que imipideixin l’emissió de fibres d’amiant a 
l’ambient. 
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 
DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE BUNERA: 
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D’ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado Reglamento 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2163511,K2161511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica  
- Envans i paredons d’obra de ceràmica  
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l’edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l’aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d’arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l’esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s’enderrocaran les que no són estructurals després d’haver 
enderrocat el sostre superior i abans d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 
es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària superior a set vegades el seu 
gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s’han de tallar en bandes paral·leles a l’armadura principal, de pes no més gran a 
l’admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l’esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2183501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d’estucat amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de València sobre paraments, per a la seva 
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
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- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 
o, en el seu defecte, per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d’acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O SOSTRES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2192913,K219FA11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
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No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21A1011,K21A2011,K21A3011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d’elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s’ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
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No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
Si l’arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s’ha de 
malmetre el forat d’obra de l’element que s’arrenca. 
Quan s’arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà 
l’estabilitat de l’element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures 
que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l’edifici ha 
de quedar envoltat d’una tanca d’alçària >2 m, situada a una distància de l’edifici i de la 
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K21B - DESMUNTATGE, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21B1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
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- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
K21C - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21CAM01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió  o contenidor, o neteja i 
aplec del material reutilitzable. 
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, 
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què  es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s’ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s’acumularà  runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o 
en edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
Si l’arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s’ ha de malmetre el bastiment, si 
aquest no s'ha d'arrencar. 
 Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l’edifici ha 
de quedar envoltat d’una tanca d’alçà ria >2 m, situada a una distància de l’edifici i de la 
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops sub jectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K21D - ENDERROCS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21D1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Baixant 
- Xemeneia d’obra ceràmica amb revestiment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

353 
  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de 
les feines, l’empresa encarregada d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de 
ser aprovat per l’autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’amiant respirables, s’han 
d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 
88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que imipideixin l’emissió de fibres d’amiant a 
l’ambient. 
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC XEMENEIA: 
m3 volum realment enderrocat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado Reglamento 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
K21J - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21JELF1,K21JB111,K21JD111,K21JG111,K21JF111. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de tubs i accessoris d’instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. 
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element 
elèctric, l’extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA DE TUBS D’INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K4 - ESTRUCTURES 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4435111,K4445115. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
- Platina d’acer per a reforç d’estructures, col·locada amb adhesiu 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
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La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
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     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
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Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 
l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
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El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
El fabricant de l’adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l’adhesiu, i la 
compatibilitat amb els materials que s’han d’unir. Ha de subministrar les instruccions 
d’utilització, indicant el procés d’elaboració de la mescla, el temps d’utilització i les 
temperatures a les que es pot utilitzar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45G - FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45GD7C5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements : ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Desenvolupament i canvi d'ús de la masia Mas el Bosc 
 
 
Redacció del projecte: Roger Lagunas i Gerard Muñoz 
 

362 
  

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45RE000,K45RRP02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Reparacions d'estructures de formigó armat. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert 
- Escatat i raspallat d'armadures 
- Passivat d'armadures 
- Restitució de volum de formigó 
- Pont d'unió entre superfícies de formigó 
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó 
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert: 
- Determinació de la zona a sanejar 
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 
- Neteja de la zona de treball 
Escatat i raspallat d'armadures: 
- Determinació de les armadures a sanejar 
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra 
- Neteja de la zona de treball 
Passivat d'armadures: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes 
Restitució de volum de formigó: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes 
Pont d'unió entre superfícies de formigó: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant 
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó: 
- Determinació de la zona a sanejar 
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, 
en dues capes 
- Restitució del volum amb morter polimèric 
- Neteja de la zona de treball 
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ: 
A l’element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits. 
Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ: 
S’han d’eliminar tots els fragments de formigó  no adherits o en perill de despreniment. Les 
armadures amb rovell s’han de destapar a tot el voltant. 
S’ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa referència als 
temps d’aplicació, tipus de barreja, eines i temps d’assecat. 
Avanç d’aplicar el morter de passivat, s’han de netejar de rovell les armadures. 
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha 
d'aplicar abans del temps màxim establert. S’han de respectar els gruixos màxims de cada capa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, 
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES: 
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D’UNIÓ: 
m2 de superfí cie amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4C31520. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta 
amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues 
diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i 
tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i 
tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals 
metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat 
a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d’escala, amb puntal metàl·lic i 
tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element 
apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el 
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del 
pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament 
dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DG - ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4DGC500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
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L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
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¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
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En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4FR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4FR667F,K4FR12F1,K4FR2331. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o 
arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en 
l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d’elements solts i 
segellat amb morter 
- Reparació d’element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i 
rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter 
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals 
- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de 
repartiment i reblert de morter entre parament i placa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Grapat: 
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
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Reparació de fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt 
- Retirada de la runa, i transport de la mateixa a l'abocador 
Reposició de peces: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal 
- Preparació de l'espai necessari per a col·locar les peces de nou 
- Humitejat dels paraments i les peces 
- Col·locació de les peces amb morter, i rejuntat 
Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els 
testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa, i transport de la mateixa a l'abocador 
Repicat puntual: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Retirada de la runa, i transport de la mateixa a l'abocador 
Atirantat d'arc: 
- Replanteig del sistema d'atirantat 
- Preparació de les zones d'assentament de les plaques 
- Col·locació de les plaques, assentades amb morter polimèric de retracció controlada 
- Muntatge dels tensors 
- Tesat de les barres, de forma controlada, i fixació de les dues femelles 
- Retirada de la runa, i transport de la mateixa a l'abocador 
GRAPAT: 
Les grapes han d’estar disposades simètricament respecte a l’esquerda, als llocs indicats a la 
DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura. 
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada. 
El reblert dels forats s’ha de fer amb un morter elàstic. 
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha 
d'estar enrasada amb el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura 
antioxidant. 
REPARACIÓ DE FISSURES: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter. 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les peces afegides han de ser del mateix format que les existents. 
Les peces s’han de disposar de forma que es mantingui l’especejament de la resta de parament. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No hi ha d'haver fissures. 
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
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No hi poden haver pedres més petites de 15 cm. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES: 
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del pla del parament. 
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada. 
REPARACIÓ D’ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
ATIRANTAT D'ARC: 
La disposició de les plaques de repartiment, i la disposició dels tirants ha de ser la 
indicada a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
Cal que el conjunt estructural resultant sigui estable. 
Totes les peces d'acer que conformen el conjunt del tirant i les plaques han d'estar 
galvanitzades. Si es fan modificacions de les peces amb posterioritat al procés de 
galvanitzat, caldrà pintar la peça amb una pintura galvànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i 
s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l’aigua regalimi. 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
ATIRANTAT D'ARC: 
El procés de tensar el tirant s'ha de fer seguint les instruccions de la DT Cal fer un 
seguiment de les deformacions o moviments que es produeixin a l'estructura, i verificar que en 
cap cas sobrepassin els màxims admissibles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D’ARC: 
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT. 
SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE 
FISSURES AMIDAT EN M2: 
m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M: 
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT. 
SEGELLAT D’ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES D’OBRA DE FÁBRICA CERÀMICA: 
m2 de superfície de volta, o de mur, amb zones a reparar, executada d'acord amb la DT. 
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REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÁBRICA DE PEDRA O BRANCAL: 
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
K4FZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4FZ610L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o 
el mur antic i el fonament o el mur nou. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç 
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
La paret ha d'estar aplomada. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No hi ha d'haver fissures. 
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg 
menys un junt. 
No hi poden haver peces més petites que mig totxo. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
No han de quedar buits entre la última filada i la cara inferior del fonament que s'està 
recalçant. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l’element :- 10 mm ; + 15 mm 
- Alçària total:  ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el 
maó i el morter i tornar-lo a col·locar. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 
 
 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7B11A0L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K8 - REVESTIMENTS 
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8781170,K878A0C0,K878B011. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials 
diversos. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d’aigua 
- Sistemes a base de detergents o productes químics 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d’haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
No s’han d’utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada. 
S’han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar inmediata o posteriorment l’estructura interna del suport sobre 
el que s’aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s’han de fer proves en les diferents zones de la façana 
per veure l’efecte de la neteja sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s’han de protegir els elements 
més dèbils de la façana o els que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que 
l’element a netejar 
S’ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar. 
SISTEMES A BASE D’AIGUA: 
S’ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S’ha de recollir l’aigua de neteja cada 2 m d’alçària, per evitar el rentat excessiu de la 
pedra inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS: 
No s’han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s’han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S’ha de recollir l’aigua de la neteja i de l’esbandida evitant que rellisqui per tot el 
parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS 
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
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Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
NETEJA AMB BISTURÍ: 
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 


