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INTRODUCCIÓ
En aquest tercer volum s’han introduït diferents apartat que no tenen tan ha veure amb la memòria
constructiva o be que per la seva complexitat no encaixava en el primer volum que fa referència al nucli
troncal del projecte.
A continuació es mostraran tots els apartats complementaris que s’han inclòs en aquest volum. I que
serveixen per a una millor qualitat i desenvolupament del projecte :
-

Pressupost desglossat i total de totes les partides que s’han utilitzat per a la rehabilitació, reforma i
canvi d’ús.

-

Plec de condicions que fa referència a les partides de pressupost del apartat anterior.

-

Estudi de Seguretat i Salut.

-

Fitxes d’enderroc, per a la sol·licitud de llicència d’obra en els ajuntaments.

-

Fitxes d’un programa de càlcul per a la demanda de climatització i el dimensionament de tubs.

-

Fitxes d’aplicació del CTE, seguritat contra incendis, en edificis de pública concurrència.

-

Fitxa del servei de Patrimoni Arquitectònic-Històric

-

Fitxa del cadastre de la pròpia edificació.
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PLEC DE CONDICIONS
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2.1 CAPITOL 1: ENDERROCS

confrontants. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els
treballs de demolició de l'edifici i, si aquest està constituït per una estructura de fusta o per abundants

ENDERROCS

materials combustibles, dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

ENDERROCS D’EDIFICI
(UNITAT D'OBRA DCE010)

AMBIENTALS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició element a element des de la coberta fins a la fonamentació d'edifici de 900 m² de superfície
total, amb dos o més edificacions confrontants i/o mitgeres, compost per 1 planta sobre rasant amb una
alçària edificada de 3 m. L'edifici presenta una estructura de fàbrica i el seu estat de conservació
es ruïnós, a la vista dels estudis previs realitzats. Les edificacions confrontants presenten les següents
característiques: la primera te una alçària edificada sobre rasant de 10 m i el seu estat de conservació
es normal i la resta d'edificacions te una alçària edificada sobre rasant de 10 m i el seu estat de
conservació es normal. Inclús treballs de contenció, apuntalament i estintolament per la subjecció de
les edificacions mitgeres, neteja i retirada de runes a abocador.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

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

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
DEL CONTRACTISTA.
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Demolició

element

a

element

de

l'edifici,

amb

l'apuntalament

provisional

que

sigui

necessari. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja final del solar. Retirada
d'enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia classificació dels mateixos. Transport de deixalles a una
deixelleria autoritzada.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La superfície del solar quedarà neta, impedint-se l'acumulació d'aigua de pluja.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es conservaran els apuntalaments, fitacions o contencions realitzats per a la subjecció de les
edificacions mitgeres, fins que s'efectuï la consolidació definitiva.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es verificarà que en l'interior de l'edifici a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni
materials combustibles, explosius o perillossos; i que s'ha procedit al seu desratizació o desinfecció en
cas que fos necessari. Haurien d'haver-se conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el
Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les

ENDERROC DE PARETS I ENVANS
(UNITAT D'OBRA K2161511)
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

companyies subministradores de les escomeses d'instal·lacions treballs de camp i assajos, fitació i
apuntalaments de les edificacions confrontants o mitgeres, en cas que les hagués. S'hauran pres les

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica

mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els

sobre camió o contenidor.

operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
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- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col•locats o en el seu funcionament, es notificarà

- Envans i paredons d'obra de ceràmica

immediatament a la DF.

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

CONDICIONS GENERALS:

- Preparació de la zona de treball

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Trossejament i apilada de la runa

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

- Càrrega de la runa sobre el camió

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

l'estructura per acumulació de material.

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

No es depositarà runa damunt de les bastides.

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

edificacions i elements aliens a l'enderroc.

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

bon estat.

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent,

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

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.).

CONDICIONS GENERALS:

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.

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les

1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. S'han de col•locar proteccions com

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

com mínim.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

incendis.

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

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.

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega,

S'han de contrarestar i anul•lar les components horitzontals d'arcs i voltes.

en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les

el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.

edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les

damunt.

bastides i les tanques.
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Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un

tirants fins el seu enderroc.

abocador.

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.

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,

ENVANS I PAREDONS:

croquitzada la seva posició original.

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.

S'han considerat els tipus següents:

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.

- Maçoneria
- Obra ceràmica

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:

- Formigó en massa

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.

- Formigó armat

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements

- Fusta

estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.

- Fosa

Les plaques s'han de tallar en bandes paral•leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès

- Acer

per la grua.

- Morter

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES
TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

- Tall d'armadures i elements metàl•lics

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:

(UNITAT D'OBRA K2148J34)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió.

- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col•locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
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Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.

sobre camió o contenidor

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col•locades amb

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

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

DESMUNTATGE:

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.

material i carrega de runa sobre camió o contenidor

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

del terra.

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

o contenidor

- Mètode d'enderroc i fases

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

contenidor

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els trebal

- 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

ENDERROC D’ESTRUCTURA
(UNITAT D'OBRA K2151FE1)

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- 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

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:

massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
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- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

- Preparació de la zona de treball

o contenidor

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Tall d'armadures i elements metàl•lics

Enderrocs o arrencades:

- Trossejament i apilada de la runa

- Preparació de la zona de treball

- Càrrega de la runa sobre el camió

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients

- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades

- Tall d'armadures i elements metàl•lics
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

- Càrrega de la runa sobre el camió

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

Desmuntatge:

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

- Preparació de la zona de treball

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ENDERROC O ARRENCADA:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.

DESMUNTATGE:

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació origin

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

(UNITAT D'OBRA K21D3511)

o persones de l'entorn.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

o mecànics.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

S'han considerat els elements següents:

condicions de seguretat suficients.

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.

- Baixant

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.

- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines,

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre

l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per

trabajos con riesgo de amianto.

l'autoritat de treball.

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de

octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la

començar les operacions de demolició.

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col•lectives

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall

*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:
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.

ENDERROC DE PAVIMENTS
(UNITAT D'OBRA K2192913)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,
croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col•locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col•locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
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- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Cronograma dels treballs

Enderrocs o arrencades:

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

- Preparació de la zona de treball

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

- Demolició de l'element amb els mitjans adients

El paviment no ha de tenir conductes d'instal•lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar

- Trossejament i apilada de la runa

els aparells d'instal•lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la

- Càrrega de runa sobre camió

feina.

Desmuntatge:

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Preparació de la zona de treball

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

o persones de l'entorn.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

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.

CONDICIONS GENERALS:

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

condicions de seguretat suficients.

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

i transport de productes de construcció.

DESMUNTATGE:

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col•locat,

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

No es dipositarà runa damunt de les bastides.

del terra.

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

RIGOLA:
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- Solera de formigó
- Esglaó

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE

- Revestiment d'esglaó

PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:

- Recrescut de morter de ciment

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Enderrocs o arrencades:

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

- Preparació de la zona de treball

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

(UNITAT D'OBRA K2194421)

- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

CONDICIONS GENERALS:

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

croquitzada la seva posició original.

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

S'han considerat els elements següents:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a

- Vorada col•locada sobre terra o formigó

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

- Rigola de formigó o de panots col•locats sobre formigó

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols

DESMUNTATGE:

- Material sintètic i capa d'anivellació

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

- Terratzo i capa de sorra

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
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Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

No es dipositarà runa damunt de les bastides.

del terra.

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

RIGOLA:

- Mètode d'enderroc i fases

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

- 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

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

o persones de l'entorn.

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

(UNITAT D'OBRA K2195D24)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

i transport de productes de construcció.

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

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.

abocador.
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El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

CONDICIONS GENERALS:

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

croquitzada la seva posició original.

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

S'han considerat els elements següents:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a

- Vorada col•locada sobre terra o formigó

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

- Rigola de formigó o de panots col•locats sobre formigó

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols

DESMUNTATGE:

- Material sintètic i capa d'anivellació

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

- Terratzo i capa de sorra

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

- Solera de formigó

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

- Esglaó

del terra.

- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

- Mètode d'enderroc i fases

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Cronograma dels treballs

Enderrocs o arrencades:

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

- Preparació de la zona de treball

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

- Demolició de l'element amb els mitjans adients

El paviment no ha de tenir conductes d'instal•lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar

- Trossejament i apilada de la runa

els aparells d'instal•lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la

- Càrrega de runa sobre camió

feina.

Desmuntatge:

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Preparació de la zona de treball

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

o persones de l'entorn.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

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.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

ENDERROC DE CEL RASSOS

condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

(UNITAT D'OBRA K218A410)

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

i transport de productes de construcció.
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col•locat,

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà

sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.

transportat a un abocador.

No es dipositarà runa damunt de les bastides.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

croquitzada la seva posició original.

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O

runa sobre camió o contenidor

RIGOLA:

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal•lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

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

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE

carrega de runa sobre camió o contenidor

PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl•lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:

camió o contenidor

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

- 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- 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

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de

carrega de runa sobre camió o contenidor

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

Enderrocs, repicat o arrencades:

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

- Preparació de la zona de treball
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- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

- Tall d'elements metàl•lics, guies, suports, etc.)

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

- Trossejament i apilada de la runa

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin

- Càrrega de la runa sobre el camió

càrregues.

Desmuntatge:

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

- Preparació de la zona de treball

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

m.

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

l'esfondrament.

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

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.

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

l'estructura per acumulació de material.

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

condicions de seguretat suficients.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

DESMUNTATGE:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

del terra.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball

ENDERROC REVESTIMENTS

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients

(UNITAT D'OBRA K2182301)

- Tall d'elements metàl•lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb

- Preparació de la zona de treball

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

transportat a un abocador.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

croquitzada la seva posició original.

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

runa sobre camió o contenidor

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal•lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl•lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

manual de runa sobre camió o contenidor

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

camió o contenidor

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

- 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:

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

del terra.
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ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE
PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2
m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

(UNITAT D'OBRA 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
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- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

DESMUNTATGE:

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

del terra.

- 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:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Tall d'elements metàl•lics, guies, suports, etc.)

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

- Trossejament i apilada de la runa

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

- Càrrega de la runa sobre el camió

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

Desmuntatge:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin

- Preparació de la zona de treball

càrregues.

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

m.

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

l'estructura per acumulació de material.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes 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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- Arrencada d'escopidor o coronament metàl•lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

- Preparació de la zona de treball

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl•lics, guies, suports, etc.)

(UNITAT D'OBRA K2183971)

- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

transportat a un abocador.

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

croquitzada la seva posició original.

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

runa sobre camió o contenidor

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal•lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

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

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

l'estructura per acumulació de material.

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:

del terra.

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE
PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

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.

(UNITAT D'OBRA K2182281)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.

m.

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

transportat a un abocador.

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

l'esfondrament.

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

croquitzada la seva posició original.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les

S'han considerat les unitats d'obra següents:

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

- 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
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- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

runa sobre camió o contenidor

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal•lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
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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

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

carrega de runa sobre camió o contenidor

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl•lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

manual de runa sobre camió o contenidor

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

DESMUNTATGE:

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

del terra.

- 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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Enderrocs, repicat o arrencades:

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Preparació de la zona de treball

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

- Tall d'elements metàl•lics, guies, suports, etc.)

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

- Trossejament i apilada de la runa

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin

- Càrrega de la runa sobre el camió

càrregues.

Desmuntatge:

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

- Preparació de la zona de treball

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

m.

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
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Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

l'esfondrament.

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

croquitzada la seva posició original.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les

S'han considerat les unitats d'obra següents:

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

l'estructura per acumulació de material.

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

runa sobre camió o contenidor

condicions de seguretat suficients.

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal•lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl•lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:

manual de runa sobre camió o contenidor

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre
camió o contenidor

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

- 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

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

- 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

Enderrocs, repicat o arrencades:

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

- Preparació de la zona de treball

(UNITAT D'OBRA K2182F01)

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl•lics, guies, suports, etc.)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb

Desmuntatge:

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.

- Preparació de la zona de treball

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

transportat a un abocador.

- 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
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- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

m.

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

l'esfondrament.

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

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.

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

l'estructura per acumulació de material.

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

condicions de seguretat suficients.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

DESMUNTATGE:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

del terra.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

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.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
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DESMUNTATGES

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

DESMUNTATGE DE COBERTA

contenidor

(UNITAT D'OBRA K2153501)

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- 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

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb

massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un

contenidor

abocador.

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

càrrega manual de runes sobre camió

croquitzada la seva posició original.

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega

S'han considerat les unitats d'obra següents:

manual de runa sobre camió o contenidor

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

sobre camió o contenidor

o contenidor

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col•locades amb

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Enderrocs o arrencades:

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Preparació de la zona de treball

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Tall d'armadures i elements metàl•lics

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de

- Trossejament i apilada de la runa

material i carrega de runa sobre camió o contenidor

- Càrrega de la runa sobre el camió

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Desmuntatge:

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

- Preparació de la zona de treball

sobre camió o contenidor

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

aprofitament

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

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

ENDERROC O ARRENCADA:

o contenidor

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel•lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb

DESMUNTATGE:

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
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El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.

condicions de seguretat suficients.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

del terra.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

començar les operacions de demolició.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col•lectives

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall

pràcticament al mateix nivell.

lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 88411.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

senyalitzades.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat

càrregues.

possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.

Si cal, s'han de col•locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.

que es produeixin esfondraments.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.

i transport de productes de construcció.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES,

m.

PLAQUES

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS,

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne

RASTRELLS O CLARABOIES:

l'esfondrament.

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

CONFORMADES,

SOLERES,

ENVANETS

DE

SOSTREMORT,

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

ARRENCADA DE BONERA:

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.

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.

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O
JUNT DE DILATACIÓ:
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m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

amianto.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

després les peces separadores.

*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

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.

DESMUNTATGE D’ELEMENTS DE FERALLERIA I TALLER

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens

(UNITAT D'OBRA K21B1011)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

càrrega sobre camió.

condicions de seguretat suficients.

S'han considerat els tipus següents:

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó

i transport de productes de construcció.

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl•lica

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:

- Preparació de la zona de treball

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl•lics

DESMUNTATGE DE REIXA:

- Trossejament i apilada de la runa

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

- Càrrega de la runa sobre el camió
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
CONDICIONS GENERALS:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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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.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

bon estat.

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de

d'obra de l'element que s'arrenca.

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

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.

DESMUNTATGE D’ELEMENTS DE FUSTERIA

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.

(UNITAT D'OBRA K21B1011)

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

convenientment senyalitzada.
S'han de col•locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.

de la façana una distància >2 m.

S'han considerat els següents elements:

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent,

- Arrencada de fulla i bastiment

les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

- Desmuntatge de persiana de llibret

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

condicions de seguretat suficients.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

- Preparació de la zona de treball

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat

DESMUNTATGE:

- Aplec dels elements desmuntats

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,),
aquests s'han d'immobilitzar.

CONDICIONS GENERALS:

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar.

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

i fent-les descendir amb politges.

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
DESMUNTATGE PER UNITATS:
CONDICIONS GENERALS:

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
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m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.

(UNITAT D'OBRA K21A3011)

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.

S'han de col•locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti

S'han considerat els següents elements:

de la façana una distància >2 m.

- Arrencada de fulla i bastiment

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent,

- Desmuntatge de persiana de llibret

les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

condicions de seguretat suficients.

- Preparació de la zona de treball

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats

DESMUNTATGE:

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió

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,),

CONDICIONS GENERALS:

aquests s'han d'immobilitzar.

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar.

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

i fent-les descendir amb politges.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:

DESMUNTATGE PER UNITATS:

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de 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

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:

edificacions i elements aliens a l'enderroc.

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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.

DESMUNTATGE D’ELEMENTS DE VIDRIERA

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en

(UNITAT D'OBRA K21C2011)

bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest no

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

s'ha d'arrencar.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.

Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec del

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar

material reutilitzable.

envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i

L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.

convenientment senyalitzada.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

S'han de col•locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

de la façana una distància >2 m.

croquitzada la seva posició original.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent,

S'han considerat els següents elements:

les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

contenidor

condicions de seguretat suficients.

- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

- Arrencada de vidre col•locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de vidre col•locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de

DESMUNTATGE:

materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,),

- Preparació de la zona de treball

aquests s'han d'immobilitzar.

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar.

- Trossejament i apilada de l'element arrencat

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus

- Aplec dels elements desmuntats

i fent-les descendir amb politges.

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

DESMUNTATGE D’INSTAL•LACIONS

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.

(UNITAT D'OBRA DIE060)
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de xarxa d'instal•lació elèctrica interior fix en superfície, en habitatge unifamiliar de 90 m²

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

de superfície construïda; amb mitjans manuals. Fins i tot p/p d'eliminació de quadre general de

D'OBRA

comandament i protecció, cablejat, mecanismes, caixes i altres accessoris superficials , neteja, aplec,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està desconnectada i fora de servei. Es comprovarà

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

que la instal•lació es troba completament buida.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA

FASES D'EXECUCIÓ.
Desmuntatge manual dels elements. Obturació de les conduccions connectades a la instal•lació.

DEL SUPORT.

Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material

Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei.

desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desmuntatge manual dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

DESMUNTATGE DE FREGADERA I MOBLES DE CUINA
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

(UNITAT D'OBRA DSC030: DESMUNTATGE DE TAULELL DE CUINA)

Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

dels elements constructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i

(UNITAT D'OBRA DIF105)

càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Desmuntatge de xarxa d'instal•lació interior d'aigua, col•locada superficialment, que dóna servei a una

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

superfície de 90 m², des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans manuals. Fins
i tot p/p d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de canonades, neteja,

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

D'OBRA

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

DEL SUPORT.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Es comprovarà que s'ha desmuntat prèviament l'aigüera i els electrodomèstics que poguessin formar

Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat

part del conjunt.

dels elements constructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

FASES D'EXECUCIÓ.
Desmuntatge manual de la placa de cocció. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

D'OBRA

(UNITAT D'OBRA DSC020)

DEL SUPORT.
Es comprovarà que s'ha desmuntat prèviament l'aigüera i els electrodomèstics que poguessin formar

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

part del conjunt.

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i

FASES D'EXECUCIÓ.

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Desmuntatge manual de la placa de cocció. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

D'OBRA

OBERTURA DE BUITS
DEL SUPORT.

OBERTURA DE BUITS EN MUR

Es comprovarà que s'ha desmuntat prèviament el taulell de cuina, l'aigüera i els electrodomèstics que

(UNITAT D'OBRA K2148211)

poguessin formar part del conjunt.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FASES D'EXECUCIÓ.
Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i

apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les

mecànica sobre camió.

restes d'obra sobre camió o contenidor.

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser

S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,

(UNITAT D'OBRA DSC030)

croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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- Obra ceràmica

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.

- Formigó en massa

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres

- Formigó armat

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.

- Fusta

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades

- Fosa

del terra.

- Acer
- Morter

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

- Mètode d'enderroc i fases

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

Enderrocs:

- Cronograma dels treballs

- Preparació de la zona de treball

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

- Tall d'armadures i elements metàl•lics

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci

- Trossejament i apilada de la runa

pràcticament al mateix nivell.

- Càrrega de la runa sobre el camió

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els

Desmuntatges:

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

- Preparació de la zona de treball

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició

càrregues.

- Col•locació de cindris o apuntalaments, si cal

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

La part per a enderrocar no ha de tenir instal•lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

- Càrrega de la runa sobre el camió

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.

CONDICIONS GENERALS:

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a

o persones de l'entorn.

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2

DESMUNTATGE:

m.
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l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

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

OBERTURA DE BUITS FORJATS

condicions de seguretat suficients.

(UNITAT D'OBRA DEH022)

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

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

i transport de productes de construcció.

Tall en humit de llosa massissa de formigó armat, amb serra amb disc diamantat, previ aixecat del
paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

manual de runa sobre camió o contenidor.

ENDERROC D'EDIFICACIONS:

NORMATIVA D'APLICACIÓ

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de

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

començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

ORNAMENTALS:

D'OBRA

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
DEL SUPORT.
ENDERROC

O

DESMUNTATGE

D'ELEMENT

ESTRUCTURAL

DE

FUSTA,

ELEMENTS

Es comprovaran els problemes d'estabilitat que es poguessin ocasionar com a conseqüència dels

D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT

treballs, i en cas que fos necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar l'element mitjançant

LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:

l'estintolament dels elements que recolzin en ell.

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE
SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA,

FASES D'EXECUCIÓ.

D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS

Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Tall del forjat amb utensilis diamantats. Fragmentació

AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:

dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta

DEL CONTRACTISTA.

d'enderrocs.

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

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona

PROCÉS D'EXECUCIÓ

de treball, es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

FASES D'EXECUCIÓ.

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Fitacions i treballs d'estabilitat i protecció de l'entorn. Replanteig de la superfície de forjat a demolir.
Demolició del forjat amb motoserra. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i

(UNITAT D'OBRA DEH020)

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o
contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat d'entarimat de fusta

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, eliminació

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta

de fixacions, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

d'enderrocs.

NORMATIVA D'APLICACIÓ

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

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

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona
de treball, es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

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

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

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

REFORÇOS
(UNITAT D'OBRA E4435111)

DEL SUPORT.
Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que
fos necessari. S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces

d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, anul•lació i neutralització per part de les

compostes.

companyies subministradores de les connexions de servei d'instal•lacions, treballs de camp i assaigs,

S'han considerat els elements següents:

estintolament i apuntalaments necessaris. S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el

- Pilars

corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats de la demolició

- Elements d'ancoratge

com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. Es disposarà en obra dels

- Bigues

mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes

- Biguetes

d'extinció d'incendis adequats.

- Llindes
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- Traves

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del

- Encavallades

muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.

- Corretges

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)

no es dedueixi clarament de la seva forma.

S'han considerat els tipus de perfils següents:

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR,

identificats adequadament.

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer

galvanitzat.

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o

contacte amb l'element que s'han d'unir.

S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1

Si el perfil està galvanitzat, la col•locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o

del zenc.

S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1

L'element no s'ha d'adreçar un cop col•locat definitivament.

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 2011,

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar

UNE-EN 10025-2

cargols provisionals de muntatge.

S'han considerat els acabats superficials següents:

Toleràncies d'execució:

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant

- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de la EAE.

- Galvanitzat

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de la EAE.

S'han considerat els tipus de col•locació següents:
- Col•locació amb soldadura

PILARS:

- Col•locació amb cargols

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota

- Col•locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats

del nivell del formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment,

- Preparació de la zona de treball

beurades especials o formigó fi.

- Replanteig i marcat dels eixos

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel,

- Col•locació i fixació provisional de la peça

residus i de qualsevol material contaminant.

- Aplomat i nivellació definitius

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament

- Execució de les unions, en el seu cas

reblert.

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells

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

CONDICIONS GENERALS:

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o

autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.

formigó fi

La peça ha d'estar col•locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.

fabricant.

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.

COL•LOCACIÓ AMB CARGOLS:
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S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.

l'article 29.2 de la EAE.

Els mètodes de protecció podran ser:

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de

- Metalització, segons la UNE-EN ISO 2063.

les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

- Galvanització en calent, segons la UNE-EN ISO 1461.

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.

- Sistemes de pintura, segons la UNE-EN ISO 12944.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CONDICIONS GENERALS:

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.

En els cargols col•locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si

de taller.

s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i

direcció al cap del cargol.

procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col•locades de la

subjecció.

forma següent:

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que

Toleràncies d'execució:

després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte

- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.

- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat

- Diàmetre dels forats:

estructural en tot moment.

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de la EAE

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article

provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.

76.2 de la EAE
- Posició dels forats:

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.

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de la EAE

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de la EAE

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.

COL•LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

involuntària.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
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Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues

tècniques particulars.

provisionals de muntatge.

S'han de col•locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després

armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

completar el cargolament.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada,

muntatge.

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar

muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.

al ¿collat a tocar¿ sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.

progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial

addicionals de collat .

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui

indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles

dipositar l'aigua de forma permanent.

addicionals de collat.

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats

pretesat mínim, s'afluixin.

sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de

- Mètode de la clau dinamomètrica.

protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.

- Mètode de la femella indicadora.

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits

- Mètode convinat.

addicionals de la UNE-ENV 1090-2.

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.

UNE-ENV 1090-3.

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals

que no s'hagi inspeccionat la unió.

de la UNE-ENV 1090-4.
COL•LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
COL•LOCACIÓ AMB CARGOLS:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit

que proporcioni un acabat equivalent.

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a

- Per arc submergit amb fil/filferro

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

- Per arc submergit amb elèctrode nu

d'enginyeria civil.

- Per arc amb gas inert

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o

- Per arc amb gas actiu

més peces.

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert

dos forats i posterior oxitall.

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
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A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS

intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals,

D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:

disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

requeriments per al identificació de les soldadures.

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

UNE-EN 287-1.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb
el tipus d'operació que supervisen.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de

(EAE).

condensacions.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Els components a soldar han d'estar correctament col•locats i fixos en la seva posició mitjançant

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para

visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.

edificación.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural

peces.

(EAE).

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat per el

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una

constructor, tant per als productes com per a l'execució.

picola i d'un raspall.

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat

-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de

10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de la EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del

qualitat reconegut.

PG3 i l'article 77 de la EAE per a obres d'enginyeria civil.

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del

mm de la zona a soldar.

procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
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La D.F comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.

fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i

rebutjada.

probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons la UNE-EN 970.

provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de la EAE.

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels

autoritzada per la D.F.

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.

UNIONS CARGOLADES:

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.

haurà de ser aprovada per la D.F.

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

taller i a l'obra.

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl•lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en

-Identificació del elements.

cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

-Situació dels eixos de simetria.

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia

-Situació de les zones de suport contigües.

recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.

-Paral•lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.

UNIONS SOLDADES:

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.

-Contrafletxes.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements

inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.

secundaris.

UNIONS CARGOLADES:

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.

elaborats al taller, i la documentació del subministrament.

CONTROL

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la D.F.,

D'INCOMPLIMENT:

i com a mínim inclourà:

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.

-Memòria de muntatge.

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la

-Plànols de muntatge.

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20%

-Programa d'inspecció.

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:

control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.

UNIONS SOLDADES:

-Qualificació del personal.

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no

-Traçabilitat del sistema.

destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

UNIONS SOLDADES:

Inspecció visual de la unitat acabada.

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme al apartat 77.4.2 de la

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte

EAE.

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
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UNIONS SOLDADES:

TRANSPORT I GESTIO DE RESIDUS

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

(UNITAT D'OBRA K2R24200)

Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de la EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de
la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T
quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en la UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord
amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri,
PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderroc¿ de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord
amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
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RESIDUS ESPECIALS:

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de

Els residus especials sempre s'han de separar.

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en

(UNITAT D'OBRA K2R300J0)

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

material d'excavació.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar

S'han considerat les operacions següents:

excessiva.

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició

demolició

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Els contenidors de residus especials s'han de col•locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ¿Pla de Gestió de Residus de

TRANSPORT A OBRA:

Construcció i Enderrocs¿ de 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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs¿ de l'obra.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de Gestió de Residus de la

construcción y demolición

Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

tinguin l'aprovació de la DF.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
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El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ i el que la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal•lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

construcción y demolición

- Identificació del productor dels residus

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y

- Identificació del posseïdor dels residus

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
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- Excavació manual per nivells
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes

PREPARACIÓ DEL TERRENY

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts

ESBROSSADA

Excavació de roca amb morter expansiu:

(UNITAT D'OBRA K2211353)

- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

- Trossejat de les restes amb martell trencador

S'han considerat els tipus següents:

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a buidat de soterrani

CONDICIONS GENERALS:

- Excavació per a rebaix

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

- Excavació per dames

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT

- Excavació per mètodes arqueològics

entre 20 i 50.

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,

- Preparació de la zona de treball

fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50

- Situació dels punts topogràfics

sense rebot.

- Excavació de les terres

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.

Excavació per dames:

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa

- Preparació de la zona de treball

ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.

- Replanteig de l'amplària de les dames

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té

- Numeració i definició de l'ordre d'excavació

un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.

- Excavació de les terres

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.

Neteja i esbrossada del terreny:

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres

- Preparació de la zona de treball

condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és

- Situació dels punts topogràfics

necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.

- Protecció dels elements que s'han de conservar

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,

- Càrrega dels materials sobre camió

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.

Excavació per mètodes arqueològics:

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada

- Preparació de la zona de treball

pel procés de l'obra.

- Situació de les referències topogràfiques externes
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres,

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat,

de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc.,

aquesta operació es repetirà N vegades.

que s'han de conservar.

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques

quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.

dels elements estructurals

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

una instal•lació autoritzada de gestió de residus.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa

exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.

d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de

excavacions arqueológiques.

màquines o de camions.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la

Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a

maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.

mínim:

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.

- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la

de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el

mateixa compacitat.

nivell del mar

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

- El siglatge del material arqueològic moble.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un

- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls

abocador autoritzat.

significatius del jaciment

Toleràncies d'execució:

- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau

- Replanteig: ± 100 mm

Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Angle del talús: ± 2°
EXCAVACIÓ PER DAMES:

CONDICIONS GENERALS:

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat.

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF,

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre

aplicant al replanteig les següents dimensions:

els treballs i avisar la DF.

- Amplària inferior del talús.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària superior del talús.

- Amplària: >= 4,5 m

- Amplària de la dama.

- Pendent:

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme

- Trams rectes: <= 12%

del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N

- Corbes: <= 8%

unitats.

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
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- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

- Preparació de la zona de treball

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

- Situació de les referències topogràfiques externes

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador

EXTRACCIÓ DE CAPA VEGETAL

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

(UNITAT D'OBRA E2213122)
CONDICIONS GENERALS:
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

entre 20 i 50.

S'han considerat els tipus següents:

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que

- Neteja i esbrossada del terreny

té un assaig SPT > 50 sense rebot.

- Excavació per a caixa de paviment

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,

- Excavació per a buidat de soterrani

fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50

- Excavació per a rebaix

sense rebot.

- Excavació per dames

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.

- Preparació de la zona de treball

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té

- Situació dels punts topogràfics

un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.

- Excavació de les terres

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.

Excavació per dames:

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres

- Preparació de la zona de treball

condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és

- Replanteig de l'amplària de les dames

necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.

- Numeració i definició de l'ordre d'excavació
- Excavació de les terres

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,

Neteja i esbrossada del terreny:

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.

- Preparació de la zona de treball

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada

- Situació dels punts topogràfics

pel procés de l'obra.

- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres,

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat,

de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc.,

aquesta operació es repetirà N vegades.

que s'han de conservar.

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques

quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.

dels elements estructurals

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

una instal•lació autoritzada de gestió de residus.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

CONDICIONS GENERALS:

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

màquines o de camions.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la

els treballs i avisar la DF.

maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.

- Amplària: >= 4,5 m

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

- Pendent:

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la

- Trams rectes: <= 12%

mateixa compacitat.

- Corbes: <= 8%

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un

- El talús ha de ser fixat per la DF.

abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

- Replanteig: ± 100 mm

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

- Planor: ± 40 mm/m

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

- Angle del talús: ± 2°

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar

EXCAVACIÓ PER DAMES:

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat.
Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF,

EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:

aplicant al replanteig les següents dimensions:

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

- Amplària inferior del talús.

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.

- Amplària superior del talús.

EXCAVACIÓ PER DAMES:

- Amplària de la dama.

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de esllavissada.

unitats.
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S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar

ARRENCADA ARBRES

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

(UNITAT D'OBRA K21R12D5)

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Tala de les branques
- Tall del tronc

NETEJA I ESBROSSADA:

- Arrencada de la soca i arrels principals

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

- Trossejament i apilada de les branques i arrels

No inclou la tala d'arbres.

- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades

EXCAVACIÓ:

CONDICIONS GENERALS:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta

El forat de la soca ha d' estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les

per a una correcta execució de les obres.

del voltant.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Només s'han d'arrencar els arbres que indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

- Mètode de treball i fases
- 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 resultants
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
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S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.

- Excavació de les terres

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

indiqui la partida d'obra

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, béns

CONDICIONS GENERALS:

o persones de l'entorn.

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

S'ha d'evitar la formació de pols.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT

En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat.

entre 20 i 50.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar les

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

té un assaig SPT > 50 sense rebot.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,

condicions de seguretat suficients.

fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

sense rebot.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a

i transport de productes de construcció.

l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

EXCAVACIONS

- Planor: ± 40 mm/m

DESMUNTATGE DE TERRES

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

(UNITAT D'OBRA K2231411)

- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació per a recalçats, realitzats per dames, amb mitjans mecànics o manuals.
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

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.
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

les lectures topogràfiques.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

de seguretat suficients.

- Amplària: >= 4,5 m

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge

- Pendent:

i transport de productes de construcció.

- Trams rectes: <= 12%

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

- Corbes: <= 8%

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

de compacitat igual.

- El talús ha de ser fixat per la DF.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents

just abans de la col•locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

d'aigua interns, en els talussos.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.

EXCAVACIÓ PER DAMES:

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència

la DF.

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el

No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan

fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als

casos següents:

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

- S'hagi de treballar a dins

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

per a una correcta execució de les obres.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

OBRES D'EDIFICACIÓ:

reblerts.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

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.

EXCAVACIÓ DE RASES PARA XARXA DE SANEJAMENT

Toleràncies d'execució:

(UNITAT D'OBRA K222B412)

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.

CONDICIONS GENERALS:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

- Preparació de la zona de treball

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

- Excavació de les terres

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes

indiqui la partida d'obra

les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

CONDICIONS GENERALS:

- Amplària: >= 4,5 m

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

- Pendent:

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT

- Trams rectes: <= 12%

entre 20 i 50.

- Corbes: <= 8%

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

té un assaig SPT > 50 sense rebot.

- El talús ha de ser fixat per la DF.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer

fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50

just abans de la col•locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

sense rebot.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a

formigonar la capa de neteja.

l'assaig SPT.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

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.
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Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència

EXCAVACIÓ PER DAMES:

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el

L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi

fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

la DF.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.

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.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi

casos següents:

l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta

sanejament del fons de l'excavació.

per a una correcta execució de les obres.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

els treballs i avisar la DF.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

OBRES D'EDIFICACIÓ:

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

i transport de productes de construcció.

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

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

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

de compacitat igual.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones

d'aigua interns, en els talussos.

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.
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Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que

de Seguridad Minera.

tinguin l'aprovació de la DF.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

de Seguridad Minera

El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ i el que la DF
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal•lació externa autoritzada, per tal de

TRASNPORT I CARREGUES DE TERRES

rebre el tractament definitiu.

TRANSPORT AMB CAMIO A L’ABOCADOR

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

(UNITAT D'OBRA K2231411)

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a
la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs¿ de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra.

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
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2.3 CAPÍTOL 3: FONAMENTACIÓ

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

FONAMENTACIÓ ESPECIAL

- Excavacions en roca: 25%

LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
(UNITAT D'OBRA 493514B4)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS CONJUNTOS DE PARTIDAS DE OBRA EJECUTADOS
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición

Formación de solera de hormigón directamente sobre una base de áridos o sobre bovedillas.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y

Se han considerado los siguientes elementos:

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Solera de hormigón sobre lámina de polietileno, capa drenante de grava y capa filtrante con geotextil

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Solera sobre capa drenante:

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del

- Preparación y comprobación de la superficie de apoyo

medio ambiente producida por el amianto.

- Colocación del geotextil

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de

- Aportación del material de la capa de drenaje

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el

- Colocación de la lámina de polietileno

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

- Colocación de la armadura
- Colocación de la primera capa de mortero de penetración capilar, en su caso
- Vertido del hormigón
- Ejecución de juntas de hormigonado
- Regleado y nivelado de la cara superior de la solera
- Colocación de la segunda capa de mortero de penetración capilar, en su caso
- Protección y curado del hormigón fresco
CONDICIONES GENERALES:
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.
El elemento cumplirá con las condiciones exigidas según el tipo de solera y el grado de
impermeabilidad del elemento especificadas en el artículo 2.2 del DB-HS1.
Clasificación en función de la composición de las capas que forman el elemento:
- Constitución de la solera (C):
- C1: Hormigón hidrófugo
- C2: Hormigón de retracción moderada
- C3: Hidrofugación complementaria
- Drenaje y evacuación (D):
- D1: Capa drenante y capa filtrante
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
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La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE-

encofrado ni de otros.

08.

Tendrá realizadas juntas de retracción cada 25 m2 la distancia entre ellas no será mayor de 5 m. Las
juntas serán de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 5 a 10 mm de ancho.

IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO DE PENETRACIÓN CAPILAR:

Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 30 m, y su profundidad será de todo

El producto quedará uniformemente distribuido en toda la superficie del elemento.

el espesor del pavimento.

El producto aplicado cubrirá toda la superficie a impermeabilizar, con las capas y la dotación prevista.

Se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos, como pilares y muros. Estas

Solapes: >= 30 cm

juntas cumplirán lo especificado en el artículo 2.2.3 del DB HS1..
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento y se procurará hacerlas coincidir

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

con las juntas de retracción.
Las juntas quedarán rellenas con un sellado elástico.

CONDICIONES GENERALES:

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08

El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde se enumeran las

Separación juntas de la solera: <= 5 m

operaciones incluidas en la unidad de obra.

Tolerancias de ejecución:

Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones.

- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del espesor teórico

Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes de hacer

- Planeidad: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total

una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que se cumple el pliego

- Espesor de la solera: - 10 mm, + 15 mm

de condiciones de la operación.

- Niveles de la solera: ± 10 mm

El hormigonado se hará a una temperatura ambiente entre 5ºC y 40ºC.

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE08.

CAPA DE DRENAJE:
La capa de grava no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se

CAPA DE DRENAJE:

asienta tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en ésta

El terreno situado bajo la solera quedará compactado y con una mínima pendiente con el fin de facilitar

superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se corregirán antes de la

el drenaje.

ejecución de la partida de obra.

La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT.

IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO DE PENETRACIÓN CAPILAR:

El geotextil quedará situado bajo el material granular de la capa drenante, entre ésta y el terreno, de

La primera capa de mortero se aplicará sobre la armadura ya colocada, inmediatamente antes del

forma que pueda actuar como un filtro con el fin de impedir la colmatación del drenaje.

vertido del hormigón.

Entre la capa granular de drenaje y la solera se colocará una lámina de polietileno.

La segunda capa se aplicará con el hormigón aún fresco, cuando este en la primera fase del fraguado,

- Pendiente del terreno: >= 1%

inmediatamente antes del tratamiento de acabado, en su caso.

HORMIGON ARMADO:

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

La superficie de hormigón no tendrá defectos significativos (coqueras, nidos de grava, etc.), que

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de

puedan afectar la durabilidad del elemento.

la capa subyacente.
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- Sujeción de los elementos que forman la armadura
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Sujeción de la armadura al encofrado
- Humectación del encofrado

*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

- Vertido del hormigón

(EHE-08).

- Compactación del hormigón mediante vibrado

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

- Reglado y nivelación de la cara superior del hormigón en el caso de forjados y losas

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

- Curado del hormigón
- Retirada de los apuntalamientos y de los encofrados y entrada en carga según el plan previsto

(UNITAT D'OBRA 145C3973)

- Protección del elemento frente a cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, cuando el elemento estructural está

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS CONJUNTOS DE PARTIDAS DE OBRA EJECUTADOS

en disposición de soportar los esfuerzos

Formación de elementos estructurales de hormigón armado. La partida incluye todas las operaciones

CONDICIONES GENERALES:

de montaje y desmontaje del encofrado.

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.

Se han considerado las siguientes unidades de obra:

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o

- Pilar de hormigón armado

elementos adheridos.

- Muro de hormigón armado

La superficie de hormigón no tendrá defectos significativos (coqueras, nidos de grava, etc.), que

- Viga de hormigón armado

puedan afectar la durabilidad del elemento.

- Zuncho de hormigón armado

No se admitirá la presencia de rebabas, discontinuidad en el hormigonado, superficies deterioradas,

- Forjado nervado unidireccional

alabeos, grietas, armaduras visibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra o

- Forjado nervado reticular

su aspecto exterior.

- Losa inclinada de hormigón armado

La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En caso de

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.

- Limpieza y preparación del plano de apoyo

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la

- Montaje y colocación de los elementos del encofrado y su apuntalamiento

autorización de la DF.

- Aplomado y nivelación del encofrado

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del

- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante

paramento.

- Tapado de las juntas entre piezas del encofrado

En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o superior a la

- Marcado de las líneas de replanteo de los casetones o ejes de las armaduras en el caso de forjados y

sección de la mayor barra solapada.

losas

Fisuración máxima en función de la exposición ambiental definida en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08:

- Colocación de los casetones o del aligerador en el caso de forjados

- Elementos hormigón armado:

- Alineación de los casetones según la anchura de los nervios en el caso de forjados

- En clase de exposición I: <= 0,4 mm

- Corte y doblado de la armadura

- En clase de exposición IIa, IIb, H: <= 0,3 mm

- Limpieza de las armaduras

- En clase de exposición IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm

- Limpieza del fondo del encofrado

- En clase de exposición IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
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- Elementos hormigón pretensado:

FORJADOS:

- En clase de exposición I: <= 0,2 mm

Tolerancias de ejecución:

- En clase de exposición IIa, IIb, H: <= 0,2 mm

- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm

Vibraciones: Cumplirá lo especificado en el apartado 4.3.4 del DB-HE
Tolerancias de ejecución:

FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES:

- Verticalidad de líneas y superficies (H altura del punto considerado):

Espesor de la capa de compresión:

- H <= 6 m: ± 24 mm

- Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm

- Sobre piezas de entrevigado de poliestireno: 50 mm

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm

- Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g: 50 mm

- Verticalidad aristas exteriores o juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado):
- H <= 6 m: ± 12 mm

FORJADOS NERVADOS RETICULARES:

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm

Espesor capa superior : >= 5 cm y tendrá que llevar armado de repartimiento en malla

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm

Separación entre ejes de nervios < 100cm

- Desviaciones laterales:
- Piezas: ± 24 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

- Juntas: ± 16 mm
- Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm

El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde se enumeran las

- Sección transversal (D: dimensión considerada):

operaciones incluidas en la unidad de obra.

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm

Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones.

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes de hacer

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que se cumple el pliego

- Planeidad:

de condiciones de la operación.

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado y se comprobará la situación relativa de las

- Para revestir: ± 15 mm/m

armaduras, el nivel, aplomado y solidez del conjunto.

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE-

No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las armaduras

08.

en posición definitiva.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.

FORJADOS Y LOSAS:

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una

Tolerancias de ejecución:

revisión total del encofrado, antes de hormigonar.

- Nivel cara superior (antes de retirar puntales): ± 20 mm

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y

- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:

mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se

- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m

ha hormigonado cada elemento.

- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o

- Acabado liso ± 5 mm/3 m

plásticos.

- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m

La colocación de los casetones se realizará cuidando de que no reciban golpes que puedan dañarlos.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una
compactación completa de la masa.
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2.4 CAPITOL 4: ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su nivelación.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del
elemento.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
PILARES, MUROS, VIGAS Y ZUNCHOS
m3 de volumen ejecutado según las especificaciones de la DT.
FORJADOS Y LOSAS:
m2 de superficie de forjado o losa ejecutado según las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento
de los elementos utilizados.
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de acuerdo
con los criterios siguientes:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para conformar el
perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también la
superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

ESCALES DE FORMIGÓ
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
(UNITAT D'OBRA 445CBB63)
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS CONJUNTOS DE PARTIDAS DE OBRA EJECUTADOS
Formación de elementos estructurales de hormigón armado. La partida incluye todas las operaciones
de montaje y desmontaje del encofrado.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Pilar de hormigón armado
- Muro de hormigón armado
- Viga de hormigón armado
- Zuncho de hormigón armado
- Forjado nervado unidireccional
- Forjado nervado reticular
- Losa inclinada de hormigón armado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado y su apuntalamiento
- Aplomado y nivelación del encofrado
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante
- Tapado de las juntas entre piezas del encofrado
- Marcado de las líneas de replanteo de los casetones o ejes de las armaduras en el caso de forjados y
losas
- Colocación de los casetones o del aligerador en el caso de forjados
- Alineación de los casetones según la anchura de los nervios en el caso de forjados
- Corte y doblado de la armadura
- Limpieza de las armaduras
- Limpieza del fondo del encofrado
- Colocación de los separadores
- Montaje y colocación de la armadura
- Sujeción de los elementos que forman la armadura
- Sujeción de la armadura al encofrado
- Humectación del encofrado
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- Vertido del hormigón

- Verticalidad de líneas y superficies (H altura del punto considerado):

- Compactación del hormigón mediante vibrado

- H <= 6 m: ± 24 mm

- Reglado y nivelación de la cara superior del hormigón en el caso de forjados y losas

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm

- Curado del hormigón

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm

- Retirada de los apuntalamientos y de los encofrados y entrada en carga según el plan previsto

- Verticalidad aristas exteriores o juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado):

- Protección del elemento frente a cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo

- H <= 6 m: ± 12 mm

- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, cuando el elemento estructural está

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm

en disposición de soportar los esfuerzos

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviaciones laterales:

CONDICIONES GENERALES:

- Piezas: ± 24 mm

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.

- Juntas: ± 16 mm

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o

- Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm

elementos adheridos.

- Sección transversal (D: dimensión considerada):

La superficie de hormigón no tendrá defectos significativos (coqueras, nidos de grava, etc.), que

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm

puedan afectar la durabilidad del elemento.

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

No se admitirá la presencia de rebabas, discontinuidad en el hormigonado, superficies deterioradas,

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

alabeos, grietas, armaduras visibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra o

- Planeidad:

su aspecto exterior.

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión

La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En caso de

- Para revestir: ± 15 mm/m

considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE-

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la

08.

autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del

FORJADOS Y LOSAS:

paramento.

Tolerancias de ejecución:

En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o superior a la

- Nivel cara superior (antes de retirar puntales): ± 20 mm

sección de la mayor barra solapada.

- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:

Fisuración máxima en función de la exposición ambiental definida en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08:

- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m

- Elementos hormigón armado:

- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m

- En clase de exposición I: <= 0,4 mm

- Acabado liso ± 5 mm/3 m

- En clase de exposición IIa, IIb, H: <= 0,3 mm

- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m

- En clase de exposición IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En clase de exposición IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elementos hormigón pretensado:
- En clase de exposición I: <= 0,2 mm

FORJADOS:
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm

- En clase de exposición IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibraciones: Cumplirá lo especificado en el apartado 4.3.4 del DB-HE

FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES:

Tolerancias de ejecución:

Espesor de la capa de compresión:

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

- Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

- Sobre piezas de entrevigado de poliestireno: 50 mm
- Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g: 50 mm

PILARES, MUROS, VIGAS Y ZUNCHOS
m3 de volumen ejecutado según las especificaciones de la DT.

FORJADOS NERVADOS RETICULARES:
Espesor capa superior : >= 5 cm y tendrá que llevar armado de repartimiento en malla

FORJADOS Y LOSAS:

Separación entre ejes de nervios < 100cm

m2 de superficie de forjado o losa ejecutado según las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

de los elementos utilizados.
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de acuerdo

El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde se enumeran las

con los criterios siguientes:

operaciones incluidas en la unidad de obra.

- Huecos <= 1 m2: No se deducen

Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones.

- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes de hacer

En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para conformar el

una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que se cumple el pliego

perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también la

de condiciones de la operación.

superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos.

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado y se comprobará la situación relativa de las
armaduras, el nivel, aplomado y solidez del conjunto.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las armaduras
en posición definitiva.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.

(EHE-08).

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una
revisión total del encofrado, antes de hormigonar.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y
mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se
ha hormigonado cada elemento.
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o
plásticos.
La colocación de los casetones se realizará cuidando de que no reciban golpes que puedan dañarlos.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una
compactación completa de la masa.
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del elemento.
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su nivelación.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del
elemento.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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2.5 CAPÍTOL 5: RAM DE PALETA

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DBSE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en

MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
MURS DE FÀBRICA DE MAÓ PERFORAT PER A REVESTIR
(UNITAT D'OBRA E612651L)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes,
col•locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col•locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col•locació de plomades en arestes i voladissos
- Col•locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del
projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col•locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit
que el través de la peça.

el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si
la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del
DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per 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

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

- Gruix dels junts: ± 2 mm
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
PARET DE TANCAMENT PASSANT:

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra,
conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil•li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els

paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han

diferents productes, elements i sistemes constructius.

d'enderrocar les parts afectades.

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents

que s'han fet.

punts:

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

- Col•locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.

Les peces s'han de col•locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de

- Humitat dels maons.

la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

- Col•locació de les peces.

Les peces per col•locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua

- Obertures.

al morter.

- Travat entre diferents parets en junts alternats.

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

CONTROL

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

D'INCOMPLIMENT:

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els

d'execució.

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

Aquests criteris inclouen la col•locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col•locació es compta a part.

Inspecció visual de la unitat acabada.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit,

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

ACTUACIONS

EN

CAS

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

horitzontal a cada planta.

D'INCOMPLIMENT:

Toleràncies d'execució:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

- Replanteig d'eixos:

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

- Parcials: ± 10 mm

d'execució.

- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total

TABIC I TABICÓ

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total

TABICÓ DE MAÓ BUIT

- Gruix dels junts: ± 2 mm

(UNITAT D'OBRA E614ES1K)

- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor de les filades:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col•locades
amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col•locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col•locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col•locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
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.

- 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.

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

DOBLE ENVÀ ARTICULAT:

- Pendent: >= 70°

No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.

- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm

Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.

- Separació dels marcs: >= 20 cm
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Les peces que formen cada plafó han d'estar col•locades a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil•li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la

dels fulls ha de ser alternativa.

paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han

L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.

d'enderrocar les parts afectades.

Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts

Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.

que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

ENVÀ PLUVIAL:

Les peces per col•locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua

Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb

al morter.

la paret de suport.

Les peces s'han de col•locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de

L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element

la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):

espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Fondària de les regates:

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

+--------------------------------------+

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦

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,

¦

4

¦

<= 2

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col•locació es compta a part.

¦

5

¦

<= 2,5

¦

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.

¦

¦

6-7

¦

<= 3

¦

¦

7,5

¦

<= 3,5

¦

¦

9

¦

10

¦

<= 4
¦

<= 5

¦

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
¦

+--------------------------------------+

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Regates:

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

d'execució.

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus
annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra,

ELEMENTS I TREBALLS

conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.

ESCOPIDORS

Els punts de control més destacables són els següents:

(UNITAT D'OBRA E8K1A14K)

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:

col•locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.

- Col•locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Humitat dels maons.

- Escopidor de rajola ceràmica col•locada amb morter

- Col•locació de les peces.

- Escopidor de maó col•locat a sardinell, collat amb morter

- Obertures.

- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades

- Travat entre diferents parets en junts alternats.

amb morter.

- Regates.

- Escopidor de planxa col•locat amb fixacions mecàniques.

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.

- Escopidor de fusta col•locat amb fixacions mecàniques

- Repàs dels junts i neteja del parament

- Suport d'escopidor amb rajola ceràmica, maó calat o supermaó col•locats amb morter.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han considerat els tipus de planxa següents:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials

- Acer galvanitzat
- Alumini
- Zinc
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col•locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col•locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Col•locació amb fixacions mecàniques o adherit:
- Neteja i preparació de les superfícies de suport
- Replanteig de les peces
- Col•locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
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ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.

CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la

CONDICIONS GENERALS:

inclinació adequada.

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C

Els junts han de ser estancs.

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i

immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.

s'han de refer les parts afectades.

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col•locades amb els cantells a escaire, en el

Si la col•locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col•locar han de tenir la humitat

seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.

necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.

ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm

Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col•locar a

Pendent (Façanes): >= 10º

trencajunt respecte a l'inferior.

Toleràncies d'execució de l'escopidor:

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
ESCOPIDOR CERÀMIC:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Sortint dels maons: >= 2 cm

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.

ESCOPIDOR DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col•locació de

ESCOPIDOR DE PLANXA:

les peces.

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç,

Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.

les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment portland frescos

puguin fer malbé el metall.

i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments

Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni han

de dilatació del metall.

de tenir nusos saltadissos.

Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.
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ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col•locació de

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER

les peces.

DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:

SUPORT D'ESCOPIDOR:

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE
MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE
CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col•locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col•locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Col•locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE
CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

2.6 CAPÍTOL 6: PEDRA I MARBRE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS I TREBALLS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

TAULELLS PER A CUINA
(UNITAT D'OBRA EQ514A81)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de pedra natural col•locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació dels suports al parament
- Col•locació del taulell sobre els suports
- Rejuntat del taulell al parament
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
S'han de col•locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable.
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha
de quedar rejuntat.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades
per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Després de la col•locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment
del morter amb què s'han collat.
No s'ha de col•locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència
prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.
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2.7 CAPÍTOL 7: COBERTES

En el caso de impermeabilización de seguridad (bajo protección pesada) las láminas deben ser con
acabado arena, mineral o con tratamiento superficial que faciliten él transito por encima de ellas,

TEULADES
COBERTA DE TEULA CERÀMICA
La normativa aplicable será la que sigue:
Cumplimiento con los Documentos básicos del CTE, HS 1-Protección frente la humedad, HS 5Evacuación de aguas, HE1-Limitación de demanda energética, SI 1-Seguridad en caso de incendiofuego externo y SE-AE Seguridad estructural, Acciones en la edificación (viento).
Cumplimento con los Documentos Reconocidos del CTE, la normativa aplicable, evaluaciones técnicas
reconocidas y las normas de buena práctica constructiva.
Con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que
losedificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
1. Soporte resistente o base
Las mismas exigencias que en cubierta plana (apartado 1)
Membrana impermeabilizante
2.1 Parte general
Antes de colocar la impermeabilización en el faldón, deben de prepararse los encuentros, con sus
respectivas bandas de adherencia y refuerzos correspondientes.
Las láminas no deben aplicarse en unas condiciones climatológicas extremas como:
no debe nevar, llover o con viento fuerte
la cubierta debe estar seca
temperatura ambiente menor de
–5C para láminas de betún modificado
+10ºC para láminas autoadhesivas
En este tipo de cubiertas son muy importante los elementos de seguridad, que deben proteger todo el
perímetro externo y huecos además de hayan los elementos para la fácil sujeción de las líneas de
seguridad.

pudiendo ser en acabado film antiadherente cuando el tránsito se realize sobre rastreles.
Las láminas se aplicaran preferentemente

y siempre que lo permita la pendiente, en

el sentido

paralelo a la cumbrerae iniciandose su colocación a partir de la línea del alero.
Sistema adherido y adherido clavado
Cuando la pendiente es de máximo el 15%, deben utilizarse sistemas adheridos y a partir del 15% se
utilizaran sistemas adheridos y clavados.
3. Barrera de vapor
Se instalará adherida al soporte, previa imprimación del mismo y remontará en los perímetros hasta
cubrir la capa aislante.
4. Aislamiento térmico
4.1 En placas
Las placas de aislamiento, se colocarán a rompejuntas y preferentemente en sentido paralelo al alero
Los extremos de la superficie aislante iran protegidos frente a la intemperie y al posible deslizamiento
de la superficie aislante, con un tacón de obra o un listón de madera tratada.
Las placas pueden estar colocadas según la pendiente y la protección, de la forma siguiente:
sueltas, bajo capa de mortero armado
adheridas, mediante láminas autoadhesivas a dos caras, en este caso la capa de aislamiento se
instalaran en un plazo máximo de 24 horas de la colocación de la lámina.
ancladas mecánicamente, mediante fijaciones de poliamida y espárrago central o mediante rastreles de
madera tratada.
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la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe
adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

La altura de la cámara estará en función de la pendiente y de la longitud del faldón, ver tabla
Espesor mínimo de cámara (en cm)

8. Borde lateral
1

Largo del faldón

Pendiente de la cubierta

baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

18%

26%

36%

46%

57%

5

5

5

5

5

10 m 8

6

5

5

5

15 m 10

8

6

5

5

20 m 10

10

8

6

5

5m

En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o

9. Limahoyas
En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.

Ventilaciones

La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.

Las entradas de aire se situaran en la zona inferior de la cubierta y las salidas en la zona superior o en

La impermeabilización de seguridad, debe estar reforzada con una banda de 50 cm de ancho a todo lo

la cumbrera.

largo del encuentro.

Dichas aberturas no deben permitir la entrada de agua ni el acceso de insectos.
10. Cumbreras y limatesas
6. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
1

En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como

mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.
1

En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de

protección prefabricados o realizados in situ.

2

Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa

deben fijarse.
Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un

2

Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25

encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o babe- ros

cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las

protectores.

cubiertas planas.

La impermeabilización de seguridad, debe estar reforzada con una banda de 50 cm de ancho a todo lo

3

largo del encuentro.

Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y

realizarse según lo dispuesto en el apartado 14.
Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección

11. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el
encuentro (Véase la figura).

1

Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya.

2

La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera

7. Alero

que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.

1

En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del

soporte que conforma el alero.

situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como

Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la

mínimo.

primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de

12. Lucernarios
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1

Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco

La normativa aplicable será la que sigue:

del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.

Cumplimiento con los Documentos básicos del CTE, HS 1-Protección frente la humedad, HS 5-

En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las

Evacuación de aguas, HE1-Limitación de demanda energética, SI 1-Seguridad en caso de incendio-

piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y

fuego externo y SE-AE Seguridad estructural, Acciones en la edificación (viento).

prolongarse 10 cm como mínimo.

Cumplimento con los Documentos Reconocidos del CTE, la normativa aplicable, evaluaciones técnicas
reconocidas y las normas de buena práctica constructiva.

13. Anclaje de elementos

Con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en

1

condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que

Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una

losedificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como

banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
1. Soporte resistente o base

14 Canalones
1

Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o

realizados in situ.
2

Las mismas exigencias que en cubierta plana (apartado 1)
Membrana impermeabilizante

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.

3

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el

2.1 Parte general

mismo.
4

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que

Antes de colocar la impermeabilización en el faldón, deben de prepararse los encuentros, con sus

quede por encima del borde exterior del mismo.

respectivas bandas de adherencia y refuerzos correspondientes.

5

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

Las láminas no deben aplicarse en unas condiciones climatológicas extremas como:

a)

cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de

no debe nevar, llover o con viento fuerte

las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura

la cubierta debe estar seca

como mínimo (Véase la figura);

temperatura ambiente menor de

b)

–5C para láminas de betún modificado

cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima

de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura

+10ºC para láminas autoadhesivas

como mínimo (Véase la figura);

En este tipo de cubiertas son muy importante los elementos de seguridad, que deben proteger todo el

Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del

perímetro externo y huecos además de hayan los elementos para la fácil sujeción de las líneas de

paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma

seguridad.

similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura).

En el caso de impermeabilización de seguridad (bajo protección pesada) las láminas deben ser con
acabado arena, mineral o con tratamiento superficial que faciliten él transito por encima de ellas,
pudiendo ser en acabado film antiadherente cuando el tránsito se realize sobre rastreles.

6

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma

que

Las láminas se aplicaran preferentemente

y siempre que lo permita la pendiente, en

el sentido

paralelo a la cumbrerae iniciandose su colocación a partir de la línea del alero.

a)

el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo;

Sistema adherido y adherido clavado

b)

la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo.

Cuando la pendiente es de máximo el 15%, deben utilizarse sistemas adheridos y a partir del 15% se
utilizaran sistemas adheridos y clavados.
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6. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

Se instalará adherida al soporte, previa imprimación del mismo y remontará en los perímetros hasta
cubrir la capa aislante.

1

En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de

protección prefabricados o realizados in situ.
4. Aislamiento térmico
2
4.1 En placas

Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25

cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las
cubiertas planas.

Las placas de aislamiento, se colocarán a rompejuntas y preferentemente en sentido paralelo al alero

3

Los extremos de la superficie aislante iran protegidos frente a la intemperie y al posible deslizamiento

realizarse según lo dispuesto en el apartado 14.

de la superficie aislante, con un tacón de obra o un listón de madera tratada.

Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección

Las placas pueden estar colocadas según la pendiente y la protección, de la forma siguiente:

deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el

sueltas, bajo capa de mortero armado

encuentro (Véase la figura).

Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y

adheridas, mediante láminas autoadhesivas a dos caras, en este caso la capa de aislamiento se
instalaran en un plazo máximo de 24 horas de la colocación de la lámina.

7. Alero

ancladas mecánicamente, mediante fijaciones de poliamida y espárrago central o mediante rastreles de

1

madera tratada.

soporte que conforma el alero.

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del

Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la
5- Cámara de ventilación

primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de
la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe

La altura de la cámara estará en función de la pendiente y de la longitud del faldón, ver tabla

adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

Espesor mínimo de cámara (en cm)

8. Borde lateral
1

Largo del faldón

En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o

Pendiente de la cubierta

baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

18%

26%

36%

46%

57%

5

5

5

5

5

10 m 8

6

5

5

5

9. Limahoyas

15 m 10

8

6

5

5

En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.

20 m 10

10

8

6

5

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.

5m

La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.
Ventilaciones

La impermeabilización de seguridad, debe estar reforzada con una banda de 50 cm de ancho a todo lo

Las entradas de aire se situaran en la zona inferior de la cubierta y las salidas en la zona superior o en

largo del encuentro.

la cumbrera.
Dichas aberturas no deben permitir la entrada de agua ni el acceso de insectos.
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10. Cumbreras y limatesas

14 Canalones

1

1

En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como

Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o

mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

realizados in situ.

2

2

Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.

deben fijarse.

3

Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un

mismo.

encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o babe- ros

4

protectores.

quede por encima del borde exterior del mismo.

La impermeabilización de seguridad, debe estar reforzada con una banda de 50 cm de ancho a todo lo

5

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

largo del encuentro.

a)

cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que

las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura
como mínimo (Véase la figura);
11. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

b)

cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima

de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura
1

Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya.

2

La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera

como mínimo (Véase la figura);
Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del

que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.

paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma

En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in

similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura).

situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como
mínimo.
6

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma

que
12. Lucernarios
1

a)

el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo;

b)

la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo.

Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco

del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.

TERRAT

En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las

TERRAT TRANSITABLE

piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y
prolongarse 10 cm como mínimo.

Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
Pliego de condiciones técnicas generales La normativa aplicable será la que sigue:

13. Anclaje de elementos

Cumplimiento con los Documentos básicos del CTE, HS 1-Protección frente la humedad, HS 5Evacuación de aguas, HE1-Limitación de demanda energética, SI 1-Seguridad en caso de incendio-

1

Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una
banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.

fuego externo y SE-AE Seguridad estructural, Acciones en la edificación (viento).
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Cumplimento con los Documentos Reconocidos del CTE, la normativa aplicable, evaluaciones técnicas

3

reconocidas y las normas de buena práctica constructiva.

elementos de evacuación de agua.

El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los

Tabla de pendientes de cubiertas planas (de los sistemas sin evaluación técnica)
Con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que

Usog

los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como

Transitables Peatones

Protección

Pendiente en %

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Vehiculos

Solado fijo

1. Soporte resistente o base

Solado flotante

El soporte resistente o soporte base, debe ser estable, homogéneo, plano, exento de materiales

Capa de rodadura

sueltos y grasas, seco y compatible con la membrana impermeabilizante. Con las pendientes definidas

1-5

en proyecto.

1-15

Dicha superficie no debe presentar ni huecos ni resaltes superiores al 20 % del espesor de la

No transitables

Grava

membrana (a nivel práctico se considera aceptable para una membrana bituminosa un fratasado) y sin

Lámina autoprotegida

1-5

aristas punzantes, excepto en aquellos casos que se requiera una determinada rugosidad.

1-15

Cuando el soporte base sea de mortero con áridos ligeros u hormigón celular, además de ser estable, y

ajardinadas

1-5 (1)(*)

Tierra vegetal 1-5

con una resistencia mínima a la compresión de 0,2 Mpa (2,04 Kg./cm2) presentará un grado de
humedad no superior al 6% en cubiertas transitables y de un 11% en cubiertas no transitables, de

1.Para rampas no se aplica la limitación de pendiente máxima.

precisar capa de compresión, será de mortero de cemento portland, de dosificación: 1:6 y tendrá un

2. Excepto aquellos sistemas que tengan una evaluación técnica favorable de pendiente cero

espesor mínimo de 2 cm, esta capa también se requerirá cuando la impermeabilización vaya adherida.

3. Membrana impermeabilizante

Cuando se utilicen placas de aislamiento térmico, éstas deberán ser resistentes a la llama o en su
defecto se instalará una capa protectora (mortero, etc..) y tener una resistencia mínima a la compresión

3.1 Parte general

según norma EN 826 igual o mayor que 100 kPa (1 kg/cm2) y una deformación máxima bajo carga y
temperatura según EN 1605 menor o igual del 5% a 80º 48 h con una carga de 20 kPa (0,2 kg/cm2).

La membrana podrá ser adherida o no adherida hasta pendientes del 5%.
Antes de colocar la impermeabilización en el faldón, deben de instalarse las cazoletas de desagüe,
prepararse las juntas de dilatación y los encuentros, con sus respectivas bandas de adherencia y

2. Formación de pendientes

refuerzos correspondientes.
Las láminas no deben aplicarse en unas condiciones climatológicas extremas como:

1

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a

no debe nevar, llover o con viento fuerte

las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación

la cubierta debe estar seca

del resto de componentes. Los valores que satisfacen estas condiciones dependen del material

temperatura ambiente y la del producto no deberá ser menor de

constitutivo de la solución de formación de pendientes.

5ºC para laminas de oxiasfalto
–5C para láminas de betún modificado

2

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la capa de

Sistema no adherido o flotanteEn cada faldón,

impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante

pendiente.

y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

No se permitirán encuentros de cuatro láminas.

las láminas deben solaparse en el sentido de la
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El solape nominal en la zona de soldadura será de 8 cm. , excepto en las láminas monocapa

7. Aislamiento térmico

autoprotegidas para fijación mecánica, que será de 11 cm., así como los solapes transversales en las
láminas autoprotegidas

7.1 En placas

Cuando la impermeabilización sea bicapa, las láminas deben colocarse desplazando los solapes de la
segunda capa con respecto a los de la primera, la mitad del ancho del rollo, y dichas láminas irán

Las placas de aislamiento, se colocarán a rompejuntas.

soldadas a fuego entre si.

No deben estar en contacto con materiales que tengan breas o disolventes (deben ser compatibles con

La membrana va siempre adherida en los puntos singulares (perímetros, desagües, juntas de

el soporte y con la membrana impermeabilizante) y en el caso de usar adhesivos se comprobará su

dilatación, etc.) previa imprimación de los mismos. Sistema adheridoLas condiciones son las mismas

compatibilidad.

que en el sistema no adherido o flotante, con la única diferiencia que la membrana va adherida en toda

En los cambios de pendientes, limatesas y limahoyas, se deben cortar las placas a bisel, para su

su superficie al soporte base previa imprimación del mismoSistema anclado mediante fijación

perfecto encaje.

mecánica, sobre soporte de chapa grecadaLas membranas deben estar en posesión de su

En cubierta invertida, el aislamiento térmico en placas será de poliestireno extrusionado de densidad

DITE.Fijación mecánica de la membrana bituminosa (cubierta deck)Las láminas se dispondrán en

mínima 35 Kg/m3 y tipo CS(10\y) 300 kPa.

sentido perpendicular a la greca
Cuando se requiera colocar el aislamiento térmico en placas, tocando al soporte estructural y la capa
La fijación mecánica será de diámetro 4,8 mm, autotaladrante de cabeza plana y resistente a la

de formación de pendientes vaya instalada encima de la capa aislante, esta irá terminada con mortero

corrosión según condiciones ambientales internas o externas, el número de fijaciones por m2 será

armado.

mínimo de 3 fijaciones en la zona central, este nº podrá ser superior en función de la zona eólica,

En cubierta convencional transitable peatones, el aislamiento térmico en placas, será mínimo del tipo

exposición, altura del edificio y zona de cubierta.

CS (10\y) 100 kPa en PIR ó CS(10\y) 300 kPA en XPS-Fijación del aislamiento en cubierta deck

Las plaquetas de reparto serán de acero galvanizado mínimo de 0,8 mm de espesor, diámetro 50 mm ó

(placas de poliisocianurato)Las placas irán colocadas en sentido paralelo a la greca, a rompejuntas y a

de 40x40 mm y resistencia a la corrosión de 12 ciclos Kesternich.

tope

El espesor de chapa grecada será mínimo de 0,7 mm. Capa separadora

La fijación mecánica será de mínimo 4,8 mm de diámetro, autotaladrante, de cabeza plana y resistente

Las capas separadoras se instalarán flotantes sobre la membrana, y/o sobre el aislamiento, según

a la corrosión, según condiciones ambientales internas o externas.

sistemas , solapándolas entre sí en un ancho de 10 cm, el tipo estará en coherencia con las

En el caso de membrana adherida El número de fijaciones, para la zona central de la cubierta, será de

prestaciones definidas en el proyecto.

mínimo de 2,7 f/m2 (8 f/panel), este nº podrá ser superior según zona eólica, exposición y altura del
edificio. Las plaquetas de reparto serán de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, diámetro 70 mm

5. Capa drenante

y resistencia a la corrosión de 12 ciclos Kesternich.

Las capas drenantes se instalarán flotantes sobre la impermeabilización o sobre el aislamiento, según

En el caso de membrana con fijación mecánica, el aislamiento irá anclado lo suficiente para permitir

sistemas, solapandolas entre si. En cubiertas ajardinadas extensivas se colocará la capa drenante de

una correcta puesta en obra.

forma que los nódulos estén abiertos hacia el substrato, para así poder almacenar agua en ellos, en

El espesor de chapa grecada será mínimo de 0,7 mm.

todos los casos la capa filtrante(geotextil) es la que debe estar en contacto con el substrato (los
nódulos van al revés).

7.2 En masa (Hormigón celular)

6. Barrera de vapor

En ningún punto, el espesor del hormigón celular debe ser inferior a 5 cm. ya que su baja resistencia a

Se instalará adherida al soporte, previa imprimación del mismo y remontará en los perímetros hasta

la compresión impediría que se pudiera pisar sobre él y de 3 cm si

cubrir la capa aislante.

endurecida (mayor dosificación de cemento)

se termina con una capa

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º, ni cuando se prevean lluvias, la temperatura impediría el
normal fraguado del mismo y las lluvias lo lavarían, variando su relación agua/cemento.
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No cubrir el hormigón celular con capas de regularización de mortero de cemento antes de los 3 o 4

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado

días de iniciarse su fraguado, ya que es preciso que el agua contenida en él se evapore, la humedad

debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta

debe de ser según se indica en el apartado (1). La capa superior del hormigón celular, últimos 3 cm, se

2. Junta de dilatación estructural

han de realizar con una dosificación superior de cemento, para conseguir una capa soporte de
impermeabilización de buena dureza y excelente planeidad.

La impermeabilización y todos los elementos de la cubierta deben respetar las juntas de dilatación del
edificio

8. Acabado

La impermeabilización de las juntas se realizará como se describe en el esquema, con las

En el caso de acabado cerámico, el embaldosado se aplicará sobre una capa de mortero de cemento

consiguientes bandas de adherencia a ambos lados de la junta, las cuales irán totalmente adheridas

de dosificación 1:5. Se recomienda una pendiente mínima del 1% en zonas de bajo régimen de lluvias

previa imprimación del soporte. La realización del fuelle se realizará con bandas lineales del largo del

y de un 2% en el resto, excepto en el caso de baldosas filtrantes que podrá ser del 0%, siempre y

rollo y de mínimo 45 cm de ancho, siendo la zona de la soldadura del solape transversal de15 cm, y

cuando esten en posesión de un DIT.

una vez pasada la parte general de la membrana se instalará el fuelle elástico, el cual irá tapado como

La distancia entre juntas de trabajo, no superarán los 5 metros y se realizarán juntas en todo el

mínimo en el caso de membrana intemperie.

perimetro de la cubierta además de las estructurales.

Los bordes del soporte de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º

En el caso de acabado grava de canto rodado de Ø 16-32 mm, ésta sólo puede usarse en cubiertas

aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. sin asperezas cortantes para

cuya pendiente sea menor del 5%. El espesor de la capa de grava está en función de la altura del

permitir la ejecución del fuelle.

edificio, de la altura del peto y del espesor del aislamiento
Espesor del aislamiento

3,4,5 cm

Espesor de la capa de grava 5 cm

6 cm

6 cm

8 cm

7 cm

8 cm

10 cm

3. Juntas del soporte base
En membranas adheridas a base de láminas de oxiasfalto o no adheridas a base de láminas con
armadura de fibra de vidrio y cuando la distancia entre juntas del edificio sea mayor de 15 m, se

Altura del alero sobre el terreno

Zona perimetral(b/8) pero mínimo 1m

Superficie restante

0 –8 m ≥ 1 kN/m2(100 kp/m2); por ejemplo capa de grava ≥ 0,5 kN/m2 (50 kp/m2)
8 –20 m

≥ 2 kN/m2(200 kp/m2); recubrimiento de placas de hormigón.

>20-100 m

≥ 1,6 kN/m2(160 kp/m2); recubrimiento de placas de hormigón. ≥ 0,8 kN/m2 (80 kp/m2)

realizarán juntas en el soporte base de la impermeabilización cada 15 m. En este caso la junta se
plantea a nivel sin fuelle

≥ 0,5 kN/m2 (50 kp/m2)
4. Encuentro de cubierta con borde lateral

B: anchura de la cubierta plana
El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
Condiciones de los puntos singulares

a)

prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;

1-Junta de dilatación del acabado

b)

disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que

Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma.

10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento

Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben

a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.

disponerse de la siguiente forma:
a)
b)

coincidiendo con las juntas de dilatación estructural (en el caso de haberlas).

5. Entrega con elementos verticales

en el perímetro de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos

pasantes;

Los encuentros con elementos verticales cuando el soporte es de mortero, tales como petos,

c)

en cuadrícula, de 5 x 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y de 7,5 x7,5 m como máximo

chimeneas de ventilación, torreones, etc., deben estar acabados con una escocia de un radio de

en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como

curvatura de 5 cm aproximadamente o chaflán de medida análoga. En el caso de que el soporte de la

máximo la relación 1:1,5.

impermeabilización sean placas de aislamiento, la entrega se puede realizar sin media caña.
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Estos elementos verticales deben tener el mismo grado de acabado que el faldón, para permitir la

Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de

correcta adhesión de la impermeabilización.

la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como

parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante

mínimo por encima de la protección de la cubierta.

que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde

El remate superior de la impermeabilización en el paramento debe realizarse de alguna de las formas

resuelto según lo descrito

siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

La cazoleta debe tener una boca de mínimo un 50% mayor que la sección del bajante a la que sirve,

mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con

una profundidad mínima de 15 cm y un solape mínimo de 5 cm.

mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la

El sumidero de recogida de aguas pluviales, tanto de cubiertas como de terrazas y garajes serán del

arista del paramento;

tipo sifónico.

mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que

7. Rebosaderos

20 cm.
mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva

En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben

de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista

disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

cuando en la cubierta exista una sola bajante;
cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los

6. Encuentro de cubierta con un sumidero o un canalón

faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;
cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la

El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que

estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de

La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las

protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.

de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de

en todo el perímetro de los canalones (Véase la figura) lo suficiente para que después de haberse

la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a un

dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación,

nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.

por tanto el borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.
La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y

La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm
como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro

8. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular.
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda

1

hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga

paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

según lo descrito en el apartado 5.

2

Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben

ascender por elelemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
9. Anclaje de elementos
1

Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:
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- Col•locació del taulell sobre els suports
- Rejuntat del taulell al parament

conelementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.
2

Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las

CONDICIONS GENERALS:

formas siguientes:

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.

a)

S'han de col•locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable.

disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la

cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta

L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha

una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel;

de quedar rejuntat.

b)

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades

disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el

acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta.

per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.

3.

Los accesos y las aberturas situadas en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse

Toleràncies d'execució:

disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la protecciónde la cubierta

- Horitzontalitat: ± 0,1%

de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 5.

- Alçària: ± 5 mm

10. Encuentro entre dos faldones (limatesas y limahoyas)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En los encuentros de dos faldones cuya pendiente sea mayor que el 5% debe reforzarse la

Després de la col•locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment

impermeabilización con una banda del mismo tipo de material de 50 cm de ancho, adherida al soporte.

del morter amb què s'han collat.

Control de obra (Según UNE 104 400-3) : Manual Control de Obra

No s'ha de col•locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència

CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

prevista.

- Comprobación de su adecuación a las especificaciones del proyecto
- Comprobar que la etiqueta de los productos lleven el marcado CE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DEL SOPORTE
CONDICIONES AMBIENTALES

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

CONTROL DE COLOCACIÓN

Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.

CONTROL DE ESTANQUEIDAD, se realizará una prueba de estanqueidad según se especifica en la
norma.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Mantenimiento (Según UNE 104 400): Plan Mantenimiento
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CORONACIÓ DE MURS PERIMETRALS
(UNITAT D'OBRA E8J36A8K)

BONERA
(UNITAT D'OBRA E5ZH6EF7)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de pedra natural col•locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Subministrament i col•locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.

- Fixació dels suports al parament

S'han considerat els tipus següents:
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- Bonera de PVC col•locada amb fixacions mecàniques

En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma

- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.

de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.

- Bonera de fosa col•locada amb morter.

La bonera de fosa col•locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.

- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L

La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.

- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.

La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.

S'han considerat les següents col•locacions per a la reixa de desguàs:

Distància a paraments verticals: >= 50 cm

- Fixada amb morter de ciment

Distància de la bonera al baixant: <= 5 m

- Ancorada al formigó

Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Toleràncies d'execució:

Elements col•locats amb fixacions mecàniques o adherits:

- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm

- Replanteig de l'element
- Col•locació de l'element

REIXA DE DESGUÀS:

- Execució de les unions

La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.

Elements col•locats amb morter:

Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm

- Neteja i preparació del suport

Toleràncies d'execució:

- Replanteig de l'element

- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm

- Col•locació de l'element

- Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm

- Repàs dels junts i neteja final

- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm

Reixa ancorada al formigó:

- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm

- Replanteig de l'element

- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total

- Col•locació en l'element per formigonar
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:

PROLONGACIÓ RECTA:

- Replanteig de l'element.

Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant.

- Connexió per pressió en el baixant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col•locat ha de ser estanc.

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de l'element col•locat ha de ser estable.

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.

BONERA:

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus
brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:

amb una brida de material plàstic.

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.

La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera,

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els

escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la

procediments indicats pel fabricant.

làmina.
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ELEMENT COL•LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil•li entre els 5°C i els 40°C.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.

a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb
el determini la DF.

REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.

FINESTRA DE COBERTA
(UNITAT D'OBRA B52Z1JC0)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Materials auxiliars per a teulades.
S'han considerat els elements següents:

BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:

- Finestra per a teulades, amb bastiment i fulla practicable

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

- Teula de ceràmica amb un forat per a ventilació, obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i
cuita d'una pasta argilosa

REIXA CIRCULAR:

- Ganxo de fixació de fil d'acer inoxidable de composició mínima 18/8 per a cobertes de lloses de

Unitat de quantitat realment col•locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

pissarra
- Ganxo de fixació fet amb acer galvanitzat en calent per a cobertes de teules de morter de ciment

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han considerat els materials següents per a finestres:
- Alumini anoditzat i envidrament aïllant

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

- Fosa

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

- Bastiment de fusta folrat d'alumini anoditzat i envidrament aïllant
FINESTRA:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Ha d'estar formada pel conjunt de perfils que formen el bastiment, el full practicable i els mecanismes
d'obertura.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Ha de ser rectangular amb sòcol i full practicable.

La instal•lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació

La qualitat de la serralleria col•locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de l'element.

aplicable i a les instruccions de la DF.

Cal que obri i tanqui correctament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

El conjunt ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a

aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

0, 1, 2, 3 o 4
Fletxa dels perfils: < 1/300 L

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.

Característiques mecàniques:
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+------------------------------------------------------+

Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2

¦

Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2

¦

¦Resistència a ¦
Material

¦

¦ tracció
¦ (N/mm2)

¦

¦ Duresa Brinell ¦

Les mides de llum interior són:

¦ UNE_EN_ISO 6506/1¦

¦--------------------¦--------------¦------------------¦
¦ Claraboia d'acer ¦ >= 330 per a¦
¦

galvanitzat

- Llargària: 45 cm

>= 65

¦ gruix < 5 mm ¦

¦
¦

¦

¦de ferro colat

¦

¦ > = 160

Toleràncies:
- Llargària: ± 0,5 mm

¦--------------------¦--------------¦------------------¦
¦Finestra o claraboia¦

- Amplària: 30 cm

- Amplària: ± 0,5 mm
¦

>= 150

- Balcament: ± 1 mm
¦

+------------------------------------------------------+

TEULA DE VENTILACIÓ DE CERÀMICA:
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT.

FINESTRA DE FUSTA FOLRADA D'ALUMINI ANODITZAT:

No han de tenir defectes que impedeixin la col•locació adequada, ni defectes estructurals, com ara

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.

trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló.

Els perfils no han de tenir nusos morts.

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la,

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.

la fractura ha de ser uniforme i de gra fi.

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en cas que el perfil porti plecs fets especialment per

la superfície.

allotjar la rosca dels cargols.

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.

La part inferior del bastiment ha de tenir perforacions que permetin la sortida de les aigües infiltrades.

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l'assaig

El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.

de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

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,

FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT:

segons assaig EN 539-1.

Toleràncies:

Ha de portar una protecció contra l'entrada d'ocells.

- Llargària (UNE 56-821): ± 0,5 mm

Superfície útil de ventilació: >= 100 cm2

- Amplària (UNE 56-821): ± 0,5 mm

Diàmetre dels forats per a clavar-les: >= 0,3 cm

- Gruix (UNE 56-821): ± 0,1 mm

Separació dels forats al cantell: >= 2,5 cm

- Balcament (UNE 56-824): ± 0,5 mm
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A COBERTES DE LLOSES DE PISSARRA:
FINESTRA DE FERRO COLAT:

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui subjectar la peça de pissarra i per l'altre,

Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.

acabat amb punta afinada, clavar-se al suport.

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes,

Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.

ni d'altres defectes.

Diàmetre: >= 2,7 mm

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.

Resistència a la tracció: >= 460 N/mm2

El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.

Toleràncies:

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

133

+-----------------------+

Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:

¦Llargària ¦Tolerància ¦

- Referència a la norma EN 1304

¦ (mm)

- Categoria de impermeabilitat de la teula segons EN 539-1

¦ (mm)

¦

¦----------¦------------¦
¦50 - 70 ¦ ± 0,5

- Tipus d'assaig a la gelada que ha superat segons EN 539-2
¦

¦80 - 120 ¦ ± 1,0

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
¦

+-----------------------+

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.).

GANXO D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui subjectar la teula i per l'altre agafar la llata.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Llargària: aprox. 100 mm
Diàmetre: >= 2,5 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Tipus d'acer (UNE 36-051): F-1110
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

FINESTRA:

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.

TEULA DE VENTILACIÓ:

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el

*UNE-EN

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:

especificaciones de producto.

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)

*UNE-EN 1304/A1:2000 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y

- Absortivitat

especificaciones de producto.

- Factor solar

FINESTRA:

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte

*UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación

1304:1999

Tejas

de

arcilla

cocida

para

colocación

discontinua.

amb el terra.
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A COBERTES DE LLOSES DE PISSARRA:
GANXO:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
A les caixes hi ha de constar el nom del fabricant, el tipus d'acer i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
TEULA DE VENTILACIÓ:
Subministrament: Empaquetades sobre palets.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Definiciones

y
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CANALÓ

- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o

(UNITAT D'OBRA E5ZJ1D5P)

deformació de la canal.
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Distància entre suports: <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm
En les canals de planxa:

Subministrament i col•locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els

S'han considerat els tipus següents:

junts de dilatació han de ser estancs

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col•locada amb peces especials i connectada al

- Les planxes han de quedar col•locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits,

baixant

respecte el suport

S'han considerat els següents materials per a canal exterior:

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany

- Planxa de zinc

- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de

- Planxa de coure

ser de platina d'acer galvanitzat

- PVC rígid

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre

- Peça ceràmica esmaltada, col•locada amb morter

- Distància entre suports: <= 50 cm

- Planxa d'acer galvanitzat

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa: 5 cm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Toleràncies d'execució:

Elements col•locats amb fixacions mecàniques o adherits:

- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total

- Replanteig de l'element

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm

- Col•locació de l'element

- Alineació respecte al plànol de façana:

- Execució de les unions

- Planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total

Elements col•locats amb morter:

- PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total

- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL•LOCADA AMB MORTER:

- Col•locació de l'element

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar

- Repàs dels junts i neteja final

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.

CONDICIONS GENERALS:

Cavalcament de les peces: >= 10 cm

El conjunt de l'element col•locat ha de ser estanc.

Toleràncies d'execució:

El conjunt de l'element col•locat ha de ser estable.

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Pendent cap els punts de desguàs: >= 1%
En la canal de PVC:

CONDICIONS GENERALS:

- S'admet una pendent mínima del 0,16 %

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha

- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim

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.
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Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
ELEMENT DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

i la fusta de cedre.

S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland
frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà

estanyar.

a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç,

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb

les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.

el determini la DF.

ELEMENT COL•LOCAT AMB MORTER:

(UNITAT D'OBRA E5ZJ1D6P)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Subministrament i col•locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL•LOCADA AMB MORTER:

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col•locada amb peces especials i connectada al

Les peces per col•locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

baixant

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.

S'han considerat els següents materials per a canal exterior:
- Planxa de zinc

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Planxa de coure
- PVC rígid

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

- Peça ceràmica esmaltada, col•locada amb morter
- Planxa d'acer galvanitzat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col•locats amb fixacions mecàniques o adherits:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

- Replanteig de l'element

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

- Col•locació de l'element

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Execució de les unions
Elements col•locats amb morter:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Neteja i preparació del suport

La instal•lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació

- Replanteig de l'element

aplicable i a les instruccions de la DF.

- Col•locació de l'element

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Repàs dels junts i neteja final

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb
aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
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CONDICIONS GENERALS:

Toleràncies d'execució:

El conjunt de l'element col•locat ha de ser estanc.

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.

CONDICIONS GENERALS:

Pendent cap els punts de desguàs: >= 1%

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha

En la canal de PVC:

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

- S'admet una pendent mínima del 0,16 %

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.

- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma

La col•locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.

- 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

ELEMENT DE PLANXA:

deformació de la canal.

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química

i la fusta de cedre.

- Distància entre suports: <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland

En les canals de planxa:

frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense

junts de dilatació han de ser estancs

estanyar.

- Les planxes han de quedar col•locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits,

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç,

respecte el suport

les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.

- 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

ELEMENT COL•LOCAT AMB MORTER:

ser de platina d'acer galvanitzat

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil•li entre els 5°C i els 40°C.

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.

- Distància entre suports: <= 50 cm

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa: 5 cm

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL•LOCADA AMB MORTER:

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm

Les peces per col•locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

- Alineació respecte al plànol de façana:

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.

- Planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
- PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL•LOCADA AMB MORTER:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Cavalcament de les peces: >= 10 cm
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.8 CAPÍTOL 8: REVESTIMENTS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

ARREBOSSAT

La instal•lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació

ARREBOSSATS EN PARAMENTS VERTICALS MESTREJAT

aplicable i a les instruccions de la DF.
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(UNITAT D'OBRA E81131K1)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb
aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb
el determini la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de
ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal
que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN

138

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als

d'altres defectes.

racons.

Gruix de la capa:

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,

- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.

- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els

- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm

paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

Arrebossat reglejat:

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.

- Distància entre mestres: <= 150 cm

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Toleràncies d'execució per l'arrebossat:

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.

- Planor:

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

- Acabat esquerdejat: ± 10 mm

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi

- Acabat a bona vista: ± 5 mm

adormit.

- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta

En paraments verticals:

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

CONDICIONS GENERALS:

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els

sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de

retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests

revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.

paraments.

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments

situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.

que s'hagin embrutat.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Execució de les mestres

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aplicació del revestiment

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.

- Acabat de la superfície

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Cura del morter

- Control d'execució de les mestres

- Repassos i neteja final

- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final

ARREBOSSAT:

- Inspecció visual de la superfície acabada.

Ha de quedar ben adherit al suport.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal

Els punts de control més destacables són els següents:

que no s'esquerdi.

- Repassos i neteja final

S'han de respectar els junts estructurals.

- Inspecció visual de la superfície acabada.

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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

d'altres defectes.
Gruix de la capa:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm

(UNITAT D'OBRA E81132K1)

Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
- Planor:

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,

- Acabat esquerdejat: ± 10 mm

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de

- Acabat a bona vista: ± 5 mm

ciment mixt o pasta de ciment ràpid.

- Acabat reglejat: ± 3 mm

S'han considerat els tipus següents:

- Aplomat (parament vertical):

- Arrebossat esquerdejat

- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta

- Arrebossat a bona vista

- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta

- Arrebossat reglejat

- Nivell (parament horitzontal):

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta

Arrebossat esquerdejat:

- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta

- Neteja i preparació de la superfície de suport

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:

- Aplicació del revestiment

- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

- Cura del morter
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

CONDICIONS GENERALS:

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els

sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de

retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests

revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.

paraments.

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments

situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.

que s'hagin embrutat.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ARREBOSSAT:
S'han de col•locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del

No hi ha normativa de compliment obligatori.

revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

racons.

Els punts de control més destacables són els següents:

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.

- Neteja i preparació de la superfície de suport

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els

- Control d'execució de les mestres

paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

- Acabat de la superfície

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.

- Repassos i neteja final

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

- Inspecció visual de la superfície acabada.

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

Els punts de control més destacables són els següents:

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi

- Repassos i neteja final

adormit.

- Inspecció visual de la superfície acabada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

ENGUIXATS

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

ENGUIXAT I ENLLUIT DE PARAMENTS VERTICALS A BONA VISTA

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
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La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Enguixats aplicats en paraments interiors.

paraments.

S'han considerat els tipus següents:

Gruix de l'enguixat: 1,2 cm

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no

- Enguixat a bona vista: >= 50

- Formació d'aresta o de racó

- Enguixat reglejat o reglada: >= 55

- Execució de reglada de sòcol

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm

Enguixat a bona vista:

Toleràncies d'execució:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm

- Aplicació del revestiment

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

- Acabat de la superfície

+-----------------------------------------------------------------------+

- Repassos i neteja final

¦

Enguixat reglejat:

¦Parament

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦

- Execució de les mestres

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Aplicació del revestiment

¦Vertical

- Acabat de la superfície

¦

¦

- Repassos i neteja final

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

Formació d'aresta o de racó:

¦

¦Aplomat /planta¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Execució de l'aresta o del racó

¦Corbat

- Acabat de la superfície

¦

Execució de la reglada de sòcol:

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦Horitzontal ¦Planor

- Execució dels tocs

¦

¦

- Aplicació del guix

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Acabat de la superfície

¦

¦Nivell previst ¦

¦

¦

Tipus enguixat

¦

¦

¦

¦-----------------------------------------¦
¦

A bona vista

¦Planor

¦

reglejat

¦ ± 1mm / 0,2m
¦ ± 10mm / 2m

¦Curvatura
¦prevista

¦

¦

¦
-

¦

± 5mm / 2m

± 10mm

¦

¦

5mm

¦

¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦

¦

¦

¦

¦ ± 1mm / 0,2m

¦ ± 10mm / 2m

¦

¦

-

¦

± 5mm / 2m

± 10mm

¦

¦

± 5mm

¦

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
CONDICIONS GENERALS:

¦Inclinat

¦Planor

¦ ± 1mm / 0,2m

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

¦

¦Inclinació

¦

ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.

¦

¦prevista

¦

¦ ± 10mm / 2m

¦

± 10mm

-

¦

± 5mm / 2m
¦

¦

¦

± 5mm
¦

¦
¦
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Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides

com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha

als paraments que els formen.

d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

s'hagin embrutat.

CONDICIONS GENERALS:

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin

plantes amb sostre al damunt, com a mínim.

part, d'acord amb els criteris següents:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben

- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%

horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
ACABAT LLISCAT:

Els punts de control més destacables són els següents:

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat

operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.

- Neteja i preparació de la superfície de suport

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat

operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.

- Aplicació del revestiment

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb

- Acabat de la superfície

aquesta finalitat.

- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final

ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Enguixats aplicats en paraments interiors.

paraments.

S'han considerat els tipus següents:

Gruix de l'enguixat: 1,2 cm

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no

- Enguixat a bona vista: >= 50

- Formació d'aresta o de racó

- Enguixat reglejat o reglada: >= 55

- Execució de reglada de sòcol

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm

Enguixat a bona vista:

Toleràncies d'execució:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm

- Aplicació del revestiment

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

- Acabat de la superfície

+-----------------------------------------------------------------------+

- Repassos i neteja final

¦

Enguixat reglejat:

¦Parament

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦

- Execució de les mestres

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Aplicació del revestiment

¦Vertical

- Acabat de la superfície

¦

¦

- Repassos i neteja final

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

Formació d'aresta o de racó:

¦

¦Aplomat /planta¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Execució de l'aresta o del racó

¦Corbat

- Acabat de la superfície

¦

Execució de la reglada de sòcol:

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦Horitzontal ¦Planor

- Execució dels tocs

¦

¦

- Aplicació del guix

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Acabat de la superfície

¦

¦Nivell previst ¦

¦

¦

Tipus enguixat

¦

¦

¦

¦-----------------------------------------¦
¦

A bona vista

¦Planor

¦

reglejat

¦ ± 1mm / 0,2m
¦ ± 10mm / 2m

¦Curvatura
¦prevista

¦

¦

¦
-

¦

± 5mm / 2m

± 10mm

¦

¦

5mm

¦

¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦

¦

¦

¦

¦ ± 1mm / 0,2m

¦ ± 10mm / 2m

¦

¦

-

¦

± 5mm / 2m

± 10mm

¦

¦

± 5mm

¦

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
CONDICIONS GENERALS:

¦Inclinat

¦Planor

¦ ± 1mm / 0,2m

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

¦

¦Inclinació

¦

ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.

¦

¦prevista

¦

¦ ± 10mm / 2m

¦

± 10mm

-

¦

± 5mm / 2m
¦

¦

¦

± 5mm
¦

¦
¦
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Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides

com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha

als paraments que els formen.

d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

s'hagin embrutat.

CONDICIONS GENERALS:

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin

plantes amb sostre al damunt, com a mínim.

part, d'acord amb els criteris següents:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben

- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%

horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
ACABAT LLISCAT:

Els punts de control més destacables són els següents:

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat

operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.

- Neteja i preparació de la superfície de suport

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat

operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.

- Aplicació del revestiment

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb

- Acabat de la superfície

aquesta finalitat.

- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final

ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi

ENGUIXAT D'ESCALES

ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.

(UNITAT D'OBRA E8122912)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Enguixats aplicats en paraments interiors.

paraments.

S'han considerat els tipus següents:

Gruix de l'enguixat: 1,2 cm

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no

- Enguixat a bona vista: >= 50

- Formació d'aresta o de racó

- Enguixat reglejat o reglada: >= 55

- Execució de reglada de sòcol

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm

Enguixat a bona vista:

Toleràncies d'execució:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm

- Aplicació del revestiment

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

- Acabat de la superfície

+-----------------------------------------------------------------------+

- Repassos i neteja final

¦

Enguixat reglejat:

¦Parament

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦

- Execució de les mestres

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Aplicació del revestiment

¦Vertical

- Acabat de la superfície

¦

¦

- Repassos i neteja final

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

Formació d'aresta o de racó:

¦

¦Aplomat /planta¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Execució de l'aresta o del racó

¦Corbat

- Acabat de la superfície

¦

Execució de la reglada de sòcol:

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦Horitzontal ¦Planor

- Execució dels tocs

¦

¦

- Aplicació del guix

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Acabat de la superfície

¦

¦Nivell previst ¦

¦

¦

Tipus enguixat

¦

¦

¦

¦-----------------------------------------¦
¦

A bona vista

¦Planor

¦

reglejat

¦ ± 1mm / 0,2m
¦ ± 10mm / 2m

¦Curvatura
¦prevista

¦

¦

¦
-

¦

± 5mm / 2m

± 10mm

¦

¦

5mm

¦

¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦

¦

¦

¦

¦ ± 1mm / 0,2m

¦ ± 10mm / 2m

¦

± 10mm

¦

-

¦

± 5mm / 2m
¦

¦

± 5mm

¦

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
CONDICIONS GENERALS:

¦Inclinat

¦Planor

¦ ± 1mm / 0,2m

Ha de quedar ben adherit al suport.

¦

¦

S'han de respectar els junts estructurals.

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦ ± 10mm / 2m

¦

¦

-

± 5mm / 2m

¦
¦
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¦

¦Inclinació

¦

¦

¦prevista

¦

± 10mm

¦

± 5mm

¦

¦

¦

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,

+-----------------------------------------------------------------------+

com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides

d'amidar expressament.

als paraments que els formen.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
CONDICIONS GENERALS:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres

part, d'acord amb els criteris següents:

plantes amb sostre al damunt, com a mínim.

- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als
sòcols.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

ACABAT LLISCAT:

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Neteja i preparació de la superfície de suport

operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Aplicació del revestiment

operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.

- Acabat de la superfície

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb

- Formació d'arestes i reglades de sòcol

aquesta finalitat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Repassos i neteja final

ENGUIXAT:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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FORMACIÓ D’ARESTES

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi

(UNITAT D'OBRA E812A012)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

Enguixats aplicats en paraments interiors.

El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos

S'han considerat els tipus següents:

paraments.

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no

Gruix de l'enguixat: 1,2 cm

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):

- Formació d'aresta o de racó

- Enguixat a bona vista: >= 50

- Execució de reglada de sòcol

- Enguixat reglejat o reglada: >= 55

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:

Enguixat a bona vista:

- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm

- Neteja i preparació de la superfície de suport

Toleràncies d'execució:

- Aplicació del revestiment

- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm

- Acabat de la superfície

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

- Repassos i neteja final

+-----------------------------------------------------------------------+

Enguixat reglejat:

¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦Parament

- Execució de les mestres

¦

- Aplicació del revestiment

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Acabat de la superfície

¦Vertical

- Repassos i neteja final

¦

¦

Formació d'aresta o de racó:

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦

¦Aplomat /planta¦

- Execució de l'aresta o del racó

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Acabat de la superfície

¦Corbat

Execució de la reglada de sòcol:

¦

- Neteja i preparació de la superfície de suport

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

- Execució dels tocs

¦Horitzontal ¦Planor

- Aplicació del guix

¦

¦

- Acabat de la superfície

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦

¦Nivell previst ¦

¦

¦

Tipus enguixat

¦

¦

¦

¦-----------------------------------------¦
¦

A bona vista

¦Planor

¦

reglejat

¦ ± 1mm / 0,2m
¦ ± 10mm / 2m

¦Curvatura
¦prevista

¦

¦

¦
-

¦

± 5mm / 2m

± 10mm

¦

5mm

¦

¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦

¦

¦

¦

¦ ± 1mm / 0,2m

¦ ± 10mm / 2m

¦

± 10mm

¦

-

¦

Ha de quedar ben adherit al suport.

¦Inclinat

S'han de respectar els junts estructurals.

¦

¦

¦

¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦ ± 10mm / 2m

¦

¦

± 5mm

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦ ± 1mm / 0,2m

¦

± 5mm / 2m

CONDICIONS GENERALS:

¦Planor

¦

¦

-

± 5mm / 2m

¦
¦
¦

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN

148

¦

¦Inclinació

¦

¦

¦prevista

¦

± 10mm

¦

± 5mm

¦

¦

¦

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,

+-----------------------------------------------------------------------+

com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides

d'amidar expressament.

als paraments que els formen.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
CONDICIONS GENERALS:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres

part, d'acord amb els criteris següents:

plantes amb sostre al damunt, com a mínim.

- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als
sòcols.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

ACABAT LLISCAT:

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Neteja i preparació de la superfície de suport

operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

- Aplicació del revestiment

operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.

- Acabat de la superfície

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb

- Formació d'arestes i reglades de sòcol

aquesta finalitat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Repassos i neteja final

ENGUIXAT:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
FASES D'EXECUCIÓ.
Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col•locació de mestres

ENRAJOLATS I APLACATS

o regles. Preparació i aplicació del morter. Formació de juntes de moviment. Col•locació de les rajoles.

APLACATS EN PARAMENTS VERTICALS

Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.

(UNITAT D'OBRA RAG011)
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col•locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense
requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 15x15 cm, 8 €/m², rebut amb morter de
ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint amb el
mateix morter els buits que poguessin quedar. Inclús p/p de preparació de la superfície suport
mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície
d'elements de formigó (suports, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat

Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

de les peces; acabat i neteja final.

CEL RAS
NORMATIVA D'APLICACIÓ

(UNITAT D'OBRA E844MFAA)

Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura

3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha

de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges

considerat un 5% més de peces.

perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

- Plaques d'escaiola

D'OBRA

- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat i transformats

DEL SUPORT.

- Plaques metàl•liques i planxes conformades metàl•liques

Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de col•locació i té resistència

- Làmel•les de PVC o metàl•liques

mecànica, flexibilitat i estabilitat dimensional.

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)

AMBIENTALS.

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, existeixin

- Plaques de fusta

corrents d'aire o el sol incideixi directament sobre la superfície.

S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
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- De cara vista, sistema fix

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist

condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult

seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de

- Planor:

perfils, etc.

- 2 mm/m

- Col•locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció

suports

- Nivell: ± 5 mm

- Col•locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el
sistema utilitzat

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col•locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.

CONDICIONS GENERALS:

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.

degudament amb màstic per a junts.

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.

S'han de col•locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.

l'exigida.

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor

REGISTRES:

ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.

Ha d'obrir i tancar correctament.

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.

d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i

suports.

tancament.

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades

previstos.

ortogonalment.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada

Les peces del cel ras han d'estar alineades.

costat.

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El

Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser mes gran de 10 mm.

Toleràncies d'execució:

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,

- Replanteig: ± 5 mm

trencades, escantonades ni tacades.

- Nivell previst: ± 2 mm

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel

- Horitzontalitat: ± 1 mm

ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les
indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir
la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
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Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó,
sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)

REGISTRES:

- La forma en que els diversos components s'han d'instal•lar i fixar

Unitat de registre col•locat segons les especificacions de la DT.

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal•larà el cel ras

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior

*UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els

talls necessaris per a introduir instal•lacions (llums, reixetes, etc.)

diferents productes, elements i sistemes constructius.

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.

elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la

documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.

humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o

fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal•lació de la fixació, i si està indicat, el parell

cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.

d'acollament.

La seva instal•lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

- Col•locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de

No s'han de col•locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats,

perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.

formigons esquerdats, etc.)

- Col•locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.

REGISTRES:

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.

Per a la col•locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

al qual estigui subjecte.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

S'ha de col•locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes

CONTROL

durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.

D'INCOMPLIMENT:

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:

Contractista.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

que no s'esquerdi.

D'INCOMPLIMENT:

S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

Forma de les arestes:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus de revestiment

¦ Acabat

¦ Forma de les arestes ¦

ESTUC, ESGRAFIATS I MONOCAPA

¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦

(UNITAT D'OBRA E881N148)

¦

¦ Lliscat,aixafat ¦

Arrodonides

¦ Morter de ciment i granulat ¦ raspat, rugós
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

¦ Calç i sorra de marbre
¦

¦

¦

¦

¦------------------¦----------------------¦

¦ Planxat en calent¦

Aixamfranades

Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc.

¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦

S'han considerat els tipus següents:

¦ Pasta de guix amb cola

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en dues capes

¦ Calç i sorra de marbre

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat

¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦

- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat

¦ Morter monocapa

o rugós, o amb granulat projectat

¦

- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat

¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦

- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al làtex o al

¦ Pasta vinílica

plàstic

+------------------------------------------------------------------------+

- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat ratllat

Toleràncies d'execució:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Planor:

¦ Pintat plàstic ¦
¦

¦ Ratllat

Rectes

¦

Rectes

¦

¦
¦

Rectes

¦

- Neteja i preparació de la superfície a revestir

- Calç i sorra de marbre: ± 2 mm/m

- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus

- Morter monocapa: ± 5 mm/m

- Estesa o projectat de les pastes

- Pasta de guix amb cola: ± 1 mm/m

- Acabat de la superfície

- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: : ± 1 mm/m

- Repàs i neteja final
MORTER MONOCAPA:
CONDICIONS GENERALS:

Gruix: >= 8 mm

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres

Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:

defectes.

- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2

Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases

- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2

diferents.

- Retracció:

El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.

- al cap de 7 dies: <= 0,7 mm/m

S'han de respectar els junts estructurals.

- al cap de 28 dies: <= 1,2 mm/m
- Adherència (tracció vertical):

¦

¦

¦ Lliscat,aixafat ¦
¦ raspat, rugós

¦

¦
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Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos

Toleràncies d'execució:

desencofrants, restes de guix ni eflorescències.

- Verticalitat: ± 5 mm/m

Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha
d'admetre lliscat.

MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:

L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació

L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.

de l'adhesiu de la base.

Gruix del morter de base: >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:

Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts

Toleràncies d'execució:

engrunades ni d'altres imperfeccions.

- Gruix: - 2 mm, + 4 mm

El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del

ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:

fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures.

La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol.

CONDICIONS GENERALS:

ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants,

- Humitat relativa de l'aire > 60%

si ho exigeix l'acabat.

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer

- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de

amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada

ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:

final.

- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:

Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres
additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent.

- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i

MORTER MONOCAPA:

s'han de refer les parts afectades.

Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h.

Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de

S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de

fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir

ciment cal esperar dos mesos.

les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la rugositat necessaria

El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció

per tal de facilitar l'adherència del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.).

baixa de ciment.

Característiques del suport:

Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de

- Planor: ± 5 mm/m

l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15

- Rugositats: <= 1/3 gruix del revestiment

dies.

Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca.
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En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació.

- Acabat de la superfície

L'acabat s'ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l'enduriment

- Repàs i neteja final

pero la consistencia encara ho permet. En acabar, cal respatllar la superficie per tal d'eliminar les

- Inspecció visual de la superfície acabada

restes.
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:

l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha

Els punts de control més destacables són els següents:

de pressionar i aplanar la superfície.

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport

ESTUCAT PINTAT:

- Control d'execució de les mestres

La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.

- Acabat de la superfície

S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes.

- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

REVESTIMENT EN PARAMENTS:

- Repàs i neteja final

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els

- Inspecció visual de la superfície acabada.

criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

s'hagin embrutat.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

d'execució.

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del

retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests

Contractista.

paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Estesa o projectat de la pasta
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El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels
resultats dels assaigs realitzats.

SUB-BASES

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.

SUB-BASES DE GRAVA

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.

(UNITAT D'OBRA E9232B91)

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.

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:
- 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, d'acord amb les instruccions de la DF.
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.

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.
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.
PAVIMENT CERÀMIC
PAVIMENT DE RAJOLA DE TERRATZO

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN

156

(UNITAT D'OBRA E9DC1M3B)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col•locat amb morter adhesiu.

- Gruix dels junts: ± 2 mm

S'han considerat les següents col•locacions:
- A truc de maceta

COL•LOCAT A ESTESA:

- 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.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.

Col•locació a truc de maceta:

Toleràncies d'execució:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Gruix dels junts: ± 0,5 mm

- Col•locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Col•locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

La col•locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

- Col•locació de la base de morter

La superfície del suport ha de ser neta i seca.

- Humectació de les peces per col•locar

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.

- Col•locació de les peces del paviment

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del

- Assentament de les peces col•locades

fabricant.

- Reblert dels junts amb beurada de ciment

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.

CONDICIONS GENERALS:

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col•locació o el que indiqui la DT.

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

S'han de respectar els junts propis del suport.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Nivell: ± 10 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

- Replanteig de l'especejament.

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

- Col•locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una

- Reblert dels junts.

superfície plana i llisa.

- Neteja del paviment.

S'han de respectar els junts estructurals.

- Inspecció visual de l'unitat acabada.

Les peces s'han de col•locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Toleràncies d'execució:

CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

- Nivell: ± 5 mm

D'INCOMPLIMENT:

- Planor: ± 4 mm/2 m

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.

- Celles: <= 1 mm

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

parts afectades.

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

Les peces per col•locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.

D'INCOMPLIMENT:

S'han de col•locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

morter de gruix >= 1 cm.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

(UNITAT D'OBRA E9U21BAD)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%

Sòcols formats amb peces col•locades a truc de maceta amb morter.

- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Col•locació de les peces a truc de maceta amb morter

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Col•locació de la beurada

SÒCOLS DE RAJOLA DE TERRATZO

- Neteja del sòcol acabat

(UNITAT D'OBRA E9U21BAD)

CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària

Sòcols formats amb peces col•locades a truc de maceta amb morter.

corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

- Col•locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col•locació de la beurada

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Neteja del sòcol acabat
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

PAVIMENT CERÀMIC

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

ESGLAONS D’ESCALES

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una

(UNITAT D'OBRA E9V2ABKK)

superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col•locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els
treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les
parts afectades.
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.
Les peces per col•locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col•locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb
morter de gruix >= 1 cm.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col•locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col•locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col•locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm
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ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO:

- A estesa

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les

Col•locació a truc de maceta:

especificacions de la DT.

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Junts entre peces: >= 1 mm

- Col•locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
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- Reblert dels junts
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Col•locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

- Col•locació de la base de morter

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò

- Humectació de les peces per col•locar

executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.

- Col•locació de les peces del paviment

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.

- Assentament de les peces col•locades

Les peces per col•locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

- Reblert dels junts amb beurada de ciment

S'han de col•locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter,
de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.

CONDICIONS GENERALS:

Abans de la col•locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col•locació de l'esglaó.

superficials.

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm

*Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

- Planor: ± 4 mm/2 m

RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.

- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

PAVIMENT EN REPLÀ D’ESCALA

COL•LOCAT A TRUC DE MACETA:

(UNITAT D'OBRA E9DC1M3B)

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col•locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col•locacions:

COL•LOCAT A ESTESA:

- A truc de maceta

Les peces han d'estar col•locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
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Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Toleràncies d'execució:

CONTROL

- Gruix dels junts: ± 0,5 mm

D'INCOMPLIMENT:

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del

La col•locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

Contractista.

La superfície del suport ha de ser neta i seca.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

fabricant.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de col•locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col•locació o el que indiqui la DT.

D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col•locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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2.10 CAPITOL 10: CARPINTERIA EXTERIOR
FINESTRES
FINESTRES, BALCONERES I PORTES
(UNITAT D'OBRA FCM020)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta de pi melis per envernissar, de 60x120 cm, per
a finestres i/o balconeres de fulls practicables amb persiana de fusta de roure per envernissar amb torn
manual; premarc de pi país de 70x35 mm, tapajunts interiors massissos de 70x15 mm; herratges de
penjar i de tancament de llautó. Totalment muntada i provada per la empresa instal•ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:
-

CTE. DB HS Salubridad.

-

CTE. DB HE Ahorro de energía.

-

NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.
AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Col•locació del precèrcol. Replanteig i formació de ranura en el perímetre del forat per allotjar els
elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc. Reblert amb morter o
cargolat dels elements de fixació del marc. Retirada de falques una vegada fraguat el morter. Ajust final
de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Col•locació de tapajuntes. Col•locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'unió de la carpinteria amb la fàbrica serà sàlida. La carpinteria quedarà totalment estanca.
PROVES DE SERVEI.
Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicació: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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2.11 CAPITOL 11: CARPINTERIA INTERIOR

PROVES DE SERVEI.
Funcionament de portes.

PORTES

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

PORTES DE UNA FULLA AMB MARC PER A TABICÓ I PORTES CORREDERES
(UNITAT D'OBRA PPM010)

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col•locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

aglomerat directe, envernissada en taller, de pi país, model amb motllura recta; bastiment de base de pi

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i

PORTES VAIVÉ

maneta sobre escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels

(UNITAT D'OBRA EAFAE404)

ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal•ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, col•locades sobre un bastiment de base, i amb els

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

tapajunts col•locats.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

- Replanteig

D'OBRA

- Col•locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

DEL SUPORT.

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

Es comprovarà que estan col•locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors. Es

- Col•locació dels mecanismes

comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es

- Col•locació dels tapajunts

corresponen amb els de Projecte.

- Neteja de tots els elements
Portes:

PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Replanteig
- Col•locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts

FASES D'EXECUCIÓ.

- Muntatge de les fulles mòbils

Col•locació dels ferraments de penjar. Col•locació de la fulla. Col•locació dels ferraments de tancament.

- Eliminació dels rigiditzadors

Col•locació d'accessoris. Realització de proves de servei.

- Col•locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
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El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.

Els punts de control més destacables són els següents:

Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament

Toleràncies d'execució:

- Replanteig

- Replanteig: ± 10 mm

- Col•locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada

- Nivell previst: ± 5 mm

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Horitzontalitat: ± 1 mm/m

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Aplomat: ± 2 mm/m

- Col•locació dels mecanismes

- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm

- Col•locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements

FINESTRES O BALCONERES:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica,

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.

d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col•locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

PORTES:

D'INCOMPLIMENT:

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

menys de 30 cm dels extrems.

d'execució.

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Per a la col•locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

al qual estigui subjecte.
S'ha de col•locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.

ARMARIS
ARMARIS DE PORTES CORREDERES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Subministrament i col•locació de bloc d'armari prefabricat per encastar de dues fulles abatibles, de
250x70x60 cm, compost de fulla de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor recobert de resines

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

melamíniques amb acabat de gran brillantor, en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i de 10 mm
d'espessor al fons; fulla de 19 mm d'espessor i cantell de 1,4 mm en PVC; barres de penjar en alumini

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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daurat, estriat i antidoblegant, amb suports laterals d'igual color; frontisses rectes de color cromat (4

MOBLES DE CUINA

unitats per porta) i tiradors de color daurat per a portes abatibles. Inclús mòduls columna i baldes de
divisió en maleter amb acabat melamínic i cantells de PVC, motllures en MDF plastificades, tapajuntes i
sòcol. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que els tanacaments del forat estan acabats.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Muntatge de tots els elements components del bloc.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

ARMARIS DE CUINA ALTS
(UNITAT D'OBRA EQ71069F)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la
cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col•locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col•locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col•locació de les portes i calaixos
- Col•locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col•locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal•lació
del fabricant.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

S'ha de col•locar amb els elements de fixació subministrats per el fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col•locades en els punts previstos per a aquest
fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense
obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col•locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als
mòduls.
El sòcol ha de quedar col•locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
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La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

la col•locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben

ARMARIS DE CUINA BAIXOS

fixats al suport.

(UNITAT D'OBRA EQ7116FF)

Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els
tiradors d'una columna de calaixos.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i
el pas de conductes d'instal•lacions.

Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la

L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col•locació dels electrodomèstics.

cuina.

L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format per els mòduls baixos, ha de permetre l'accés

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

a tota la superfície de treball i la col•locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris.

- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció

Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm

- Col•locació, fixació i anivellament dels mòduls

Toleràncies d'execució:

- Col•locació i fixació de les frontisses i baldes

- Horitzontalitat: ± 0,1%

- Col•locació de les portes i calaixos

- Posició: ± 20 mm

- Col•locació dels tiradors en portes i calaixos

- Nivell: ± 2%

- Col•locació del sòcol

- Aplomat: ± 2%

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col•locació, per comprovar que compleixen

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal•lació

amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.

del fabricant.

El procés de col•locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al

S'ha de col•locar amb els elements de fixació subministrats per el fabricant.

material.

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.

El sòcol s'ha de col•locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.

En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col•locades en els punts previstos per a aquest

Un cop col•locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara

fi.

embalatges, etc.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Els elements col•locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge

Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.

d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense
obstacles, en tot el seu recorregut.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els peus regulables han de quedar col•locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als
mòduls.

Unitat de quantitat col•locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

El sòcol ha de quedar col•locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

la col•locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.
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Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben

2.12 CAPITOL 12: SERALLERIA

fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els

TANCAMENTS METÀL•LICS I BARANES

tiradors d'una columna de calaixos.

BARANES PER A ESCALES

S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i

(UNITAT D'OBRA 4B121AEE)

el pas de conductes d'instal•lacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col•locació dels electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format per els mòduls baixos, ha de permetre l'accés
a tota la superfície de treball i la col•locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col•locació, per comprovar que compleixen
amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col•locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col•locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col•locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, etc.
Els elements col•locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col•locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un recobriment
de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació i collat de passamà a paret
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col•locació de la barana i fixació dels ancoratges
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col•locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
Reparació i collat de passamà a paret:
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- Replanteig i marcat dels forats

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

- Obertura dels forats

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
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- Col•locació del caixetí o mecanisme
- Fixació i tapat del forat que resta

REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:

Reforç de barana de perfils laminats d'acer:

No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.

- Preparació de la zona de treball

Els perfils metàl•lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.

- Col•locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport

La superfície de l'encast ha de ser irregular.

- Aplicació del material de pont d'unió

El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl•lic encastat

Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:

com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les

El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.

capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la

Gruix de la capa de pont d'unió: >= 0,5 mm, <= 1 mm

pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

COL•LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.

CONDICIONS GENERALS:

Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.

La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.

COL•LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la

S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland,

indicada per la DF.

protegits contra la corrosió.

S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les
parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb

REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :

reblons.

Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades

Els elements resistents de la barana instal•lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar

per la DF.

una fletxa d'1/250 de la seva llum:

L'element per encastar ha de quedar col•locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de

- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m

rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.

- Empenta horitzontal repartida uniformement:

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.

- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m

Fondària: <= 1/2 gruix de la paret

- Lloc d'ús públic: 1 kN/m

Separació als brancals: >= 20 cm

Distància entre la barana i el paviment:

Toleràncies d'execució:

- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm

- Replanteig: ± 10 mm

- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm

- Fondària: + 0 mm, - 5 mm

Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Alçària: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions

- Aplomat: ± 5 mm/m

incloses a la unitat d'obra.

- Separació entre muntants: Nul•la

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
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Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una

-

NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

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.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:

D'OBRA

m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.
DEL SUPORT.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.

Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FASES D'EXECUCIÓ.
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els punts
d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions

BARANES PER A BALCONS

de la barana al parament. Resolució de les unions entre trams de barana. Muntatge d'elements
complementaris.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col•locació de barana recta de façana de 100 cm d'alçària formada per: bastidor

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

compost de barana superior i inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5

El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. El sistema d'ancoratge serà estanc.

mm i muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació
de100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de tub

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació de 10 cm i

Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra.

passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm. Tots els elements
metàl•lics amb tractament anticorrosió segons UNE-EN ISO 1461 i imprimació SHOP-PRIMER a base

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

de resina polivinil-butiral amb un espessor medi de recobriment de 20 micró. Inclús p/p de potes

Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment executada segons

d'agafament i fixació mitjançant cargolats en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer (inclosa en

especificacions de Projecte.

aquest preu). El•laboració en taller i ajustament final a obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:
-

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

-

CTE. DB HS Salubridad.
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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.

TANCAMENTS METÀL•LICS I BARANES

Fletxa del tancament: <= 1/300 l

VIDRES AMB CAMARA PER A FUSTERIA EXTERIOR

Alçària del galze i franquícia perimetral:

(UNITAT D'OBRA EC1B2B33)

- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit
d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col•locació següents:
- Col•locació amb llistó de vidre
- Col•locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col•locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col•locació de les falques de recolzament
- Col•locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col•locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col•locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col•locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col•locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col•locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions
o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.

¦

Gruix vidre

¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦

¦2 llunes + cambra d'aire¦ vidre
¦

(mm)

¦

(m)

¦ galze ¦perimetral ¦

¦ (mm) ¦ (mm) ± 0,5 ¦

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦

¦
<= 20

<= 0,8

¦ 18 ± 1,5¦

¦ 0,8 - 3

3

¦ 18 ± 1,5¦

¦
3

¦

¦

¦

3-5

¦ 20 ± 2,0¦

4

¦

¦

¦

5-7

¦ 25 ± 2,5¦

5

¦

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦

¦
> 20

<= 0,8

¦ 20 ± 2,0¦

¦ 0,8 - 3

4

¦ 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) ¦

¦

¦ (mm)

(m)

¦

(mm)

¦

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦ <= 4
¦

>4

¦
¦

3
5

¦
¦

Gruix vidre + 6

¦

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 ¦
¦

(mm)

¦

(m)

vidre

¦ lateral ¦ galze

¦ (mm)

¦ (mm)

¦

¦
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¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.

¦

14 - 18

¦

¦

¦ ± 2,0

¦

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.

¦

19 - 23

¦

¦

¦ ± 2,5

¦

Amplària de les falques:

¦

24 - 28

¦

¦

¦ ± 3,0

¦

- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm

¦

30 - 32

¦

¦

¦ ± 3,5

¦

Toleràncies d'execució:

¦

34 - 38

¦

¦

40 - 42

¦

<= 4

¦ ± 0,5
¦

¦ ± 4,0

¦ ± 4,5

¦

¦

- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+

¦

46

¦

¦

¦ ± 5,0

¦

¦

¦

57

¦

¦

¦ ± 6,0

¦

¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦

¦

59 - 63

¦

¦

¦ ± 6,5

¦

¦

Gruix vidre
(mm)

¦Amplària ¦
¦ (mm)

¦

¦

73

¦

¦

¦ ± 7,5

¦

¦-------------------------¦----------¦

¦

75

¦

¦

¦ ± 8,0

¦

¦

14 - 16

¦ ± 1,5

¦

¦

79

¦

¦

¦ ± 8,5

¦

¦

17 - 21

¦ ± 2,0

¦

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦

¦

22 - 26

¦ ± 2,5

¦

¦

¦

27 - 31

¦ ± 3,0

¦

14

¦

¦

¦ ± 2,0

¦

¦

16 - 19

¦

¦

¦ ± 2,5

¦

¦

32 - 34

¦ ± 3,5

¦

¦

20 - 24

¦

¦

¦ ± 3,0

¦

¦

38 - 40

¦ ± 4,0

¦

¦

25 - 28

¦

¦

¦ ± 3,5

¦

¦

42 - 46

¦ ± 4,5

¦

¦

30 - 34

¦

¦

57 - 59

¦ ± 6,0

¦

¦
¦
¦
¦

38

¦

40 - 42
46

>4

¦ ± 0,5
¦

¦
¦

57 - 59

¦ ± 4,5
¦

¦
¦

¦ ± 4,0

¦

¦

¦ ± 5,0
¦ ± 5,5

¦

¦ ± 6,5

¦

¦

¦ ± 7,0

¦

¦

73

¦

¦

¦ ± 8,0

¦

¦

¦

¦ ± 8,5

¦
¦

¦

63
75 - 79

¦
¦

¦
¦

¦

63
73 - 75
79

¦ ± 6,5

¦

¦ ± 7,5
¦ ± 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
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap

S'han de suspendre els treballs de col•locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la

manufactura posterior.

temperatura sigui inferior a 0°C.

Les peces metàl•liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

COL•LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col•locades als extrems de la
fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.

ENVIDRAT:

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple

- Neteja dels perfils de suport

immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col•locació de les falques de recolzament

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:

- Col•locació de la fulla de vidre en el bastiment

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

- Col•locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Col•locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport

COL•LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:

- Col•locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre

*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

- Col•locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col•locació amb màstic sobre buit d'obra:
- Neteja i preparació del suport

VIDRES TREMPATS

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra

(UNITAT D'OBRA EC141803)

- Col•locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al buit d'obra

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra
- Allisat del màstic i neteja final

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit
d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.

CONDICIONS GENERALS:

S'han considerat els tipus següents:

Ha d'estar col•locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions

- Vidre lluna trempat o no

o deformacions del suport.

- Vidre imprès trempat o no

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.

S'han considerat les formes de col•locació següents:

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.

- Col•locació a l'anglesa.

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.

- Col•locació amb llistó de vidre

El conjunt ha de ser totalment estanc.

- Col•locació amb perfils conformats de neoprè

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col•locada a l'exterior.

- Col•locació amb màstic sobre buit d'obra

Si són exteriors, s'han de col•locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Fletxa del tancament: <= 1/300 l

Col•locació a l'anglesa:

Alçària del galze i franquícia perimetral:

- Neteja dels perfils de suport

- Vidre laminar o simple:

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre

+-------------------------------------------------+

- Col•locació de la fulla de vidre en el bastiment

¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia ¦

- Fixació del vidre al bastiment

¦ vidre ¦ vidre

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze

¦ (mm) ¦

- Allisat del màstic i neteja final

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦

Col•locació amb llistó de vidre:

¦

(m)

¦ <= 0,8

¦ galze
¦ (mm)

¦perimetral ¦
¦ (mm)

¦ 10 ± 1,0 ¦ 2 ± 0,5 ¦

¦
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¦

¦ 0,8 - 3

¦ <= 10 ¦

¦ 12 ± 1,0 ¦ 3 ± 0,5 ¦

3-5

VIDRE TREMPAT:

¦ 16 ± 1,5 ¦ 4 ± 0,5 ¦

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap

¦

¦

5-7

¦ 20 ± 2,0 ¦ 5 ± 0,5 ¦

manufactura posterior.

¦

¦

>7

¦ 25 ± 2,5 ¦ 6 ± 1,0 ¦

Les peces metàl•liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦

¦ <= 0,8

¦ 16 ± 1,5 ¦ 5 ± 0,5 ¦

COL•LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:

¦

¦ 0,8 - 3

¦ 16 ± 1,5 ¦ 5 ± 0,5 ¦

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col•locades als extrems de la

¦ > 10 ¦

3-5

¦ 18 ± 1,5 ¦ 5 ± 0,5 ¦

fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.

¦

¦

5-7

¦ 20 ± 2,0 ¦ 5 ± 0,5 ¦

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.

¦

¦

>7

¦ 25 ± 2,5 ¦ 6 ± 1,0 ¦

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.

Franquícia lateral i amplària del galze:

Amplària de les falques:

+-------------------------------------------------------------------+

- Vidre simple:

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦

Amplària galze

¦

+-------------------------------+

¦ vidre

¦ lateral ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦

¦ Gruix ¦Amplària¦Toleràncies ¦

¦

¦ (mm)

¦ vidre ¦falques ¦

(m)

¦

(mm)

¦

¦

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦

¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm)

¦ <= 4

Gruix vidre + 6

¦

¦--------¦--------¦-------------¦

Gruix vidre + 10

¦

¦ 3-4

¦ 7

¦

± 0,5

¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 4-5

¦ 8

¦

± 0,5

¦

En el cas de la col•locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.

¦ 6

¦ 9

Toleràncies d'execució:

¦ 8

¦ 11

- Franquícia lateral i amplària del galze:

¦ 10

¦ 13

- Vidre simple:

¦ 9/11 ¦ 14

+----------------------------------------------+

+-------------------------------+

¦

>4

¦
¦

3

¦

¦

5

¦

¦

± 0,5
¦

± 1,0
¦

± 1,0
¦

± 1,0

¦
¦
¦
¦

¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦ vidre
¦ (mm) ¦

¦ lateral ¦ galze

(m)

¦ (mm)

¦

¦ (mm)

COL•LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
¦

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦3-8 ¦

<= 4

¦ ± 0,5

¦ 9 - 11 ¦

¦

perímetre.

¦ ± 1,0

¦ ± 1,5

¦

¦

COL•LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 3

¦

¦4-8 ¦
¦ 9 - 11 ¦

¦

¦ ± 1,0

>4

¦ ± 0,5
¦

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

¦

¦ ± 1,5

¦ ± 2,0

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu

¦

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

Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col•locats a l'anglesa o amb llistó de vidre.

temperatura sigui inferior a 0°C.
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La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

ENVIDRAT:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Els punts de control més destacables són els següents:

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple

- Inspecció visual del material abans de la seva col•locació, rebutjant les peces que presentin danys

immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:

deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.

VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm

Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat

VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Amplària: Múltiples de 10 cm

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

VIDRE ARMAT INCOLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
VIDRE TREMPAT:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat
VIDRE LLUNA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL•LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL•LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:

d'execució.
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CRISTALLERIA DE DECORACIÓ

Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm

MIRALLS
(UNITAT D'OBRA EC1K1502)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col•locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col•locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col•locació del mirall
- Neteja final
Col•locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col•locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions
sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Col•locació del mirall

VIDRIERA DE TANCAMENT
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col•locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions

PARETS DE VIDRE MOTLLEJADES

o deformacions del suport.

(UNITAT D'OBRA K61C4AAA)

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Un cop col•locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara
vista ni a la posterior.

Formació de paret amb elements de vidre.

Distància entre els miralls: >= 1 mm

S'han considerat els elements següents:
- Peces de vidre emmotllat col•locades amb morter

ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:

- Peces de vidre emmotllat col•locades amb junts de PVC rígid

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

mirall.

Paret de peces de vidre emmotllat:
- Replanteig

FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:

- Col•locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el

- Col•locació de les peces

mirall.

- Repàs dels junts i neteja del parament
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CONDICIONS GENERALS:

- Per a plafons de superfície <= 1 m2: 5 cm

La paret ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals.

- Per a plafons de superfície > 1 m2: 6 cm

Les peces han d'estar alineades longitudinalment i transversalment.

Cavalcament de les armadures horitzontals

La paret ha de ser estanca i la seva col•locació ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar a

en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm

sotmetre's a cap tensió estructural.

Toleràncies d'execució:

175

- Gruix dels nervis perimetrals: + 3 mm, - 2 mm
PARET DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT:
Han d'estar formades per un o diversos plafons de dimensions fixades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:

CONDICIONS GENERALS:

- Parcials: ± 10 mm

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h o plou, s'han de suspendre els treballs i s'han

- Extrems: ± 20 mm

d'assegurar les parts que s'han fet.

- Planor: ± 4 mm/2 m

Per a iniciar la seva construcció cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un

- Aplomat: ± 2 mm/m, ± 15 mm/total

correcte acabat dels acords.

- Alineació de les peces: ± 1,5 mm/peces consecutives, ± 5 mm/total
COL•LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:
COL•LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB JUNTS DE PVC RÍGID:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil•li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la

El perfil de PVC dels junts verticals ha de tenir la llargària adequada a les dimensions de la peça de

paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han

vidre.

d'enderrocar les parts afectades.

Hi ha d'haver falques en els junts verticals dels extrems de les filades. L'última filada també n'ha de dur
en el junt horitzontal superior.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El tros de l'ala del bastiment, eliminat per a col•locar l'última filada, ha d'estar fixat amb segellant al
mateix nivell que la resta.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Els junts i la unió amb el bastiment han d'estar reblerts amb segellant.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Gruix del nervi perimetral: >= 3,5 cm

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

Gruix del junt: 0,5 cm

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Toleràncies d'execució:

Aquests criteris inclouen la col•locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, bastiments,

- Gruix del junts: ± 1 mm

excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col•locació es compta a part.

COL•LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Si hi ha més d'un plafó, han d'estar separats per junts de dilatació i d'estanquitat.
La paret ha de ser independent de la resta, mitjançant un junt de dilatació perimetral.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Els junts de dilatació i d'estanquitat han d'estar segellats i reblerts de material elàstic.
Les armadures d'acer han d'estar totalment recobertes de formigó i no han de tenir cap contacte amb el

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

vidre.
Gruix dels nervis entre les peces: >= 1 cm

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Gruix dels nervis perimetrals:

Els punts de control més destacables són els següents:
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- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat de la paret.

2.14 CAPITOL 14: PINTURA

- Col•locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Col•locació de les peces.

PINTURA SOBRE PARAMENTS HORITZONTALS O VERTICALS

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.

PINTURA PLÀSTICA

- Repàs dels junts i neteja del parament

(UNITAT D'OBRA E898J2A0)

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT:

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret.

diferents capes aplicades en obra.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

S'han considerat els tipus de superficies següents:

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

- Superfícies de fusta

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Superfícies metàl•liques (acer, acer galvanitzat, coure)

Els punts de control més destacables són els següents:

- Superfícies de ciment, formigó o guix

Inspecció visual de la unitat acabada.

S'han considerat els elements següents:

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

- Estructures

- A criteri de DF, prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE EN 13051

- Paraments

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

- Elements de protecció (baranes o reixes)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

- Elements de calefacció

D'INCOMPLIMENT:

- Tubs

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

- 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
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- 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.

CONDICIONS GENERALS:

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

cert temps.

- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

s'han de refer les parts afectades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

humitat inferior al 6% en pes.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.

fabricant.

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

l'autorització de la DF.

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i
després de l'aplicació.

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

SUPERFÍCIES DE FUSTA:

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.

s'hagin embrutat.

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.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES,
CEGUES O EXTENSIBLES:

SUPERFÍCIES METÀL•LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:

com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

embrutat.

Determinació del gruix de pel•lícula del recobriment sobre un element metàl•lic (UNE EN ISO 2808)

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

D'INCOMPLIMENT:

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

PINTURA SOBRE FERRO O FUSTA
ENVERNISSAT

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:

(UNITAT D'OBRA E8AA1CC1)

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes

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

- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- 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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.

Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.

CONDICIONS GENERALS:

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

S'han considerat els elements següents:
- Estructures

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

CONTROL

aplicades en obra.

I

ACTUACIONS

EN

CAS

pintat les visibles.
Gruix de la pel•lícula seca del revestiment:
- 2 capes d'acabat: >= 80 micres
- 3 capes d'acabat: >= 100 micres
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ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

- 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

ENVERNISSAT DE BARANA:

s'han de refer les parts afectades.

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

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

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:

l'autorització de la DF.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i
després de l'aplicació.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.

Els punts de control més destacables són els següents:

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,

- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.

necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS:

CONTROL

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

D'INCOMPLIMENT:

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

Contractista.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

Inspecció visual de la unitat acabada.

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

s'hagin embrutat.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i

D'INCOMPLIMENT:

s'han de refer les parts afectades.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.

(UNITAT D'OBRA E8AA2CC1)

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i
després de l'aplicació.

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

aplicades en obra.

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

S'han considerat els elements següents:

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de

- Estructures

ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

- Paraments

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.

- Elements de protecció (baranes o reixes)

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.

- 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS:
CONDICIONS GENERALS:

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

pintat les visibles.

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

Gruix de la pel•lícula seca del revestiment:

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

- 2 capes d'acabat: >= 80 micres

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que

- 3 capes d'acabat: >= 100 micres

s'hagin embrutat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
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(UNITAT D'OBRA E898J2A0)
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

S'han considerat els tipus de superficies següents:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl•liques (acer, acer galvanitzat, coure)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Estructures

Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció
necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.

- Elements de calefacció

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Tubs

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.

CONTROL

- Paraments

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT:
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

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
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- 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.

CONDICIONS GENERALS:

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

cert temps.

- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

s'han de refer les parts afectades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

humitat inferior al 6% en pes.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.

fabricant.

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

l'autorització de la DF.

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i
després de l'aplicació.

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

SUPERFÍCIES DE FUSTA:

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.

s'hagin embrutat.

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.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES,
CEGUES O EXTENSIBLES:

SUPERFÍCIES METÀL•LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm,

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:

com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

embrutat.

Determinació del gruix de pel•lícula del recobriment sobre un element metàl•lic (UNE EN ISO 2808)

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

D'INCOMPLIMENT:

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

I

ACTUACIONS

EN

CAS
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2.15 CAPITOL 15: INSTAL•LACIÓ DE SANEJAMENT I EVAQUACIÓ

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

ARQUETES I CLAVEGUERONS

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.

CONEXIÓ AMB XARXA GENERAL DE SANEJAMENT

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.

(UNITAT D'OBRA ED7K3314)

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè.
S'han considerat les col•locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col•locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col•locació i unió dels tubs
- Col•locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions,
etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal•lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col•locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal•lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3
mm.

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada
tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal•lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per
peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL•LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure
de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas),
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal•lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Pendent: >= 2%

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC
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S'han d'instal•lar els absorbidors de dilatació necessaris.
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La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
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Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
COL•LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

defecte.

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com

Abans de la col•locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell

disgregacions o buits a la massa.

freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

Gruix solera de formigó: 15 cm

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit

REBLERT AMB SORRA:

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral•leles a la rasant final.

Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els

Col•locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que

mitjans que s'utilitzin.

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.

junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.

Gruix tongades rebliment: 10 cm

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves

Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

CONDICIONS GENERALS:

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Durant el procés de col•locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col•locar el llit de material

En cas d'interrompre's la col•locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu

granular.

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a
l'interior dels tubs.

REBLERT AMB SORRA:

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.

defectes i procedir de nou a fer la prova.

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

m de llargària instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb

dels punts per connectar.

el determini la DF.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col•locar.

(UNITAT D'OBRA ED7K3334)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Formació de clavegueró amb tub de polipropilè.

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

S'han considerat les col•locacions següents:

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas

- Penjat del sostre

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra

superficial

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:

- Col•locació de les abraçadores de subjecció del tub

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

- Col•locació i unió dels tubs

(EHE-08).

- Col•locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions,
etc.)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Realització de proves sobre la canonada instal•lada
En rasa:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas

La instal•lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació

- Preparació del llit amb sorra compactada

aplicable i a les instruccions de la DF.

- Col•locació dels tubs

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Segellat dels tubs

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb

- Realització de proves sobre la canonada instal•lada

aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONDICIONS GENERALS:
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el

S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.

pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

mm.
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La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar

disgregacions o buits a la massa.

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa

Gruix solera de formigó: 15 cm

PENJAT DEL SOSTRE:

REBLERT AMB SORRA:

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral•leles a la rasant final.

tram.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.

mitjans que s'utilitzin.

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Els trams instal•lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per

Gruix tongades rebliment: 10 cm

peces especials.

Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm

CONDICIONS GENERALS:

Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm

Durant el procés de col•locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col•locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu

COL•LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

l'interior dels tubs.

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

de pedres.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la

El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas),

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.

defectes i procedir de nou a fer la prova.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

PENJAT DEL SOSTRE:

Un cop instal•lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les

No s'han de manipular ni corbar els tubs.

proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.

Pendent: >= 2%

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
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S'han d'instal•lar els absorbidors de dilatació necessaris.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
m de llargària instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
COL•LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:

dels punts per connectar.

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces

defecte.

especials a col•locar.

Abans de la col•locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas

Col•locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves

superficial

de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

(EHE-08).

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera
que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col•locar el llit de material
granular.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal•lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació

REBLERT AMB SORRA:

aplicable i a les instruccions de la DF.

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.

aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

FASES D'EXECUCIÓ.

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà

Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col•locació i

a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb

de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei.

el determini la DF.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La baixant no presentarà fugues i tendrà liure desplaçament respecte als moviments de l'estructura.

RED DE SANEJAMANET INTERIOR
BAIXANTS VERTICALS FECALS, PLUVIALS I COL•LECTORS
(UNITAT D'OBRA ISB010)

PROVES DE SERVEI.
Prova d'estanqueïtat parcial.
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada por
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col•locats mitjançant unió enganxada amb
adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal•ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

NORMATIVA D'APLICACIÓ

ARQUETES

Instal•lació: CTE. DB HS Salubridad.

(UNITAT D'OBRA EDKZH9B4)

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació. Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i
elements estructurals a travessar. Es comprovarà que l'obra on quedarà fixada té un mínim de 12 cm
de gruix.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col•locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col•locació del morter d'anivellament
- Col•locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col•locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les
parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
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Un cop col•locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

el seu pendent.
Toleràncies d'execució:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

(UNITAT D'OBRA EDKZHEB4)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El procés de col•locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al

Subministrament i col•locació de bastiment i tapa per a pericó.

material.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Col•locació del morter d'anivellament
- Col•locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El bastiment col•locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

parets del pou.

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col•locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir

Les tasques de control a realitzar són les següents:

el seu pendent.

- Seguiment del procés de col•locació.

Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm

FOSA:

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
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EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS
CAMPANA EXTRACTORA

El procés de col•locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al

(UNITAT D'OBRA ISK010)

material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació en l'interior de la campana d'extractor de cuina, de dimensions
218x127x304 mm, velocitat 2250 r.p.m., cabdal de descàrrega lliure 250 m³/h. Inclús tram de connexió
de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, connexionat i
provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació: CTE. DB HS Salubridad.

*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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col•locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE
FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col•locació de
l'aparell. Connexió a la xarxa.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CONDUCTE D’EVACUACIÓ DE FUMS I GASSOS
(UNITAT D'OBRA ISV020)
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Subministrament i col•locació de conducte circular per a instal•lació de ventilació format per tub de xapa

Es protegirà enfront de cops.

d'acer galvanitzat de paret simple llisa, autoconnectable mascle-femella, de 100 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix de xapa, col•locat en posició horitzontal. Fins i tot p/p de retallada de materials, unions,

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

reforços, embocadures, tapes de registre, elements de fixació, connexions, accessoris i peixos

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

especials, sense incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment muntat,
connexionati provat per l'empresa instal•ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació. Es comprovarà l'existència de forats i passatubs en els forjats i
elements estructurals a travessar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col•locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El conducte serà estanca. La ventilació serà adequada.
PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica
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DEL CONTRACTISTA.
Les instal•lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal•ladors autoritzats en baixa tensió,

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA

autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA
(UNITAT D'OBRA IEC010)
PROCÉS D'EXECUCIÓ
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa
de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per
una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció
dels raigs ultravioletes, per a instal•lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per
l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col•locació de tubs i peces
especials. Connexionat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Es garantitzarà l'accés permanent des de la via pública i les condicions de seguretat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Instal•lació:
-

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

LÍNEA GENERAL D’ALIMENTACIÓ
LÍNEA GENERAL D’ALIMENTACIÓ

-

ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.

(UNITAT D'OBRA IEL010)

-

Normes de la companyia subministradora.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure,

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col•locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa

D'OBRA

sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Instal•lació:

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

-

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

-

ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Instal•lació i col•locació dels tubs:
-

UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

INSTAL•LACIÓ INTERIOR I MECANISMES
INSTAL•LACIÓ INTERIOR I MECANISMES
(UNITAT D'OBRA IEI015)

-

ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

-

ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

-

ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació.
DEL CONTRACTISTA.
Les instal•lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal•ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col•locació del tub en la
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació:
-

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-

ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de

mando y protección. Interruptor de control de potencia.
-

ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y

características.
-

Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació. Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb
altres instal•lacions.
DEL CONTRACTISTA.
Les instal•lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal•ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

FASES D'EXECUCIÓ.

CONDICIONS GENERALS:

Replanteig i traçat de conductes. Col•locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components.

El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre

Col•locació i fixació dels tubs. Col•locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de

mitjançant visos.

cables. Col•locació de mecanismes.

L'aparell instal•lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior
a l'orifici de l'armari.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les

La instal•lació podrà revisar-se amb facilitat.

especificacions del projecte.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

- Verticalitat: ± 2 mm

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
COMPTADOR:

APARELLS DE MESURA

S'han considerat els tipus de col•locació següents:

APARELLS DE MESURA

- Individual

(UNITAT D'OBRA EG515742)

- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col•locats superficialment o instal•lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment.
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat

Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva
manipulació.
En cas de col•locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de
150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col•locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de
50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva
manipulació.
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.
TRANSFORMADOR:
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN

196

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)

CONDICIONS GENERALS:

- Calibre i naturalesa dels conductes

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

- Verificar (si existeix) la correcta instal•lació de la línia repartidora

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col•locació.

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.

La seva instal•lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.

La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.

Un cop instal•lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges,
retalls de cables, etc.).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que

Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col•locació no

s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.

alteri les característiques de l'element indicador.

- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)

Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)

La instal•lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.

NORMATIVA GENERAL:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà

Tensión. REBT 2002

a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb

TRANSFORMADOR:
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal•lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia
subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :

el determini la DF.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
No tindran conduccions d'altres instal•lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per

TUBS

aquestes.

CONDUCTE DE LLANA MINERAL
(UNITAT D'OBRA ICR021)

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

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta
densitat de llana de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un
complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També p/p de talls,
colzes i derivacions, embocadures, suports metàl•lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de
trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i
retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Els conductes i embocadures quedaran estancs i exempts de vibracions.
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2.18 CAPITOL 18: INSTAL•LACIÓ DE GAS

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la resta d'instal•lacions

ESCOMEÇA I MUNTANTS
ESCOMEÇA EXTERIOR DE GAS
(UNITAT D'OBRA IGA010)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de
l'empresa subministradora o la clau de sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos
liquats del petroli (GLP) amb la clau d'escomesa, formada per canonada soterrada de 8 m de longitud
de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 63 mm de diàmetre col•locada sobre llit de sorra en el fons de la
rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa
en càrrega col•locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la
xarxa i clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col•locada
mitjançant unió roscada, situada juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col•locada sobre solera de formigó en massa HM20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús demolició i aixecat del
ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I i connexió a la xarxa. Sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada per la
empresa instal•ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instal•lació: Normes de la companyia subministradora.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. Es tindran en compte les
separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal•lacions.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col•locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Entroncament i
rejuntat dels tubs a l'arqueta. Col•locació de la tapa i els accessoris. Presentació en sec de canonades i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col•locació de canonades. Muntatge de la
clau d'escomesa. Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de distribució de gas. Realització de
proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La escomesa serà estanca. La instal•lació tindrà resistència mecànica.
PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con
presión máxima de operación hasta 5 bar
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

ESCOMEÇA INTERIOR DE GAS
(UNITAT D'OBRA IGA020)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de l'escomesa interior de gas col•locada superficialment, de 8 m de
longitud, que uneix la clau d'escomesa (no inclosa en aquest preu) amb la clau d'edifici, formada per
canonada de diàmetre 2" (50 mm) d'acer, fixada al parament, amb les seves corresponents juntes i
peces especials, col•locades mitjançant soldadura elèctrica, fins i tot clau d'edifici vista formada per
vàlvula de comporta de llautó fos, de diàmetre 2", que permetrà el tall total de subministrament a l'edifici
i estarà situada dins del mateix. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal•ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
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NORMATIVA D'APLICACIÓ

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión

Instal•lació:

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega

-

de la instalación receptora

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones

técnicas complementarias ICG 01 a 011.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
-

UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de

Es protegirà enfront de cops.

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
-

Normes de la companyia subministradora.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

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

ELEMENTS DE REGULACIÓ
(UNITAT D'OBRA IGA030)

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

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de conjunt de regulació amb armari, de cabdal nominal 4 kg/h, compost

DEL SUPORT.

de: presa de pressió a l'entrada de 0,4 a 5 bar, clau d'entrada per a coure de 20/22 mm de diàmetre,

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai

filtre, regulador per a una pressió de sortida de 150 mbar amb vàlvula de seguretat per excés de

suficient per a la seva instal•lació.

pressió incorporada del comptador G-4 (no inclòs en aquest preu) i armari de poliéster de fibra de vidre
autoextingible de 485x350x195 mm, per instal•lació receptora amb comptador tipus G-4. Fins i tot

DEL CONTRACTISTA.

elements de fixació i beina de PVC. Totalment muntat, connexionat i provat.

Les instal•lacions s'executaran per empreses instal•ladores de gas autoritzades per a l'exercici de
l'activitat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
PROCÉS D'EXECUCIÓ

Instal•lació:
-

FASES D'EXECUCIÓ.

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones

técnicas complementarias ICG 01 a 011.

Replanteig i traçat. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació de canonades al parament.
Muntatge de la clau. Muntatge de la instal•lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de les

-

Normes de la companyia subministradora.

zones a unir. Realització de proves de servei.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

La escomesa serà estanca. La instal•lació tindrà resistència mecànica.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

D'OBRA
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DEL SUPORT.

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació.

CONDICIONS GENERALS:
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre

PROCÉS D'EXECUCIÓ

mitjançant visos.
L'aparell instal•lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior

FASES D'EXECUCIÓ.

a l'orifici de l'armari.

Col•locació i fixació de l'armari. Col•locació de tubs i peces especials. Col•locació i fixació d'elements de

El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les

regulació i seguretat. Connexionat.

especificacions del projecte.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a

La escomesa serà estanca. La instal•lació tindrà resistència mecànica.

l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

- Verticalitat: ± 2 mm

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
COMPTADOR:

COMPTADORS

S'han considerat els tipus de col•locació següents:

ARMARI DE COMPTADORS

- Individual

(UNITAT D'OBRA EK243116)

- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col•locats superficialment o instal•lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment.
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat

Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva
manipulació.
En cas de col•locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de
150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col•locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de
50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva
manipulació.
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.
TRANSFORMADOR:
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
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- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)

CONDICIONS GENERALS:

- Calibre i naturalesa dels conductes

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

- Verificar (si existeix) la correcta instal•lació de la línia repartidora

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col•locació.

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.

La seva instal•lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.

La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.

Un cop instal•lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges,
retalls de cables, etc.).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que

Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col•locació no

s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.

alteri les característiques de l'element indicador.

- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)

Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)

La instal•lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'ha de comprovar la totalitat de la instal•lació.

NORMATIVA GENERAL:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà

Tensión. REBT 2002

a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb

TRANSFORMADOR:

el determini la DF.

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

INSTAL•LACIÓ COMÚ DE GAS
(UNITAT D'OBRA IGI005)

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES,

- Verificar la correcta ubicació i instal•lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia

ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

subministradora.

S'evitarà el contacte directe entre metalls de diferent potencial.

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Replanteig del recorregut de les canonades. Col•locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.

Subministrament i muntatge de canonada per instal•lació interior de gas, col•locada superficialment i

Realització de proves de servei.

fixada al parament, formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1
mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar para montatge y subjecció a l'obra, accessoris i peces

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

especials col•locats mitjançant soldadura forta per capil•laritat. Totalment muntada, connexionada i

La instal•lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. Les conduccions disposaran de taps

provada per l'empresa instal•ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest

de tancament, col•locats en els punts de sortida de gas, fins a la recepció dels aparells a connectar.

preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ

PROVES DE SERVEI.

Instal•lació:

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

-

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega
de la instalación receptora

-

UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

-

Normes de la companyia subministradora.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació.
DEL CONTRACTISTA.
Les instal•lacions s'executaran per empreses instal•ladores de gas autoritzades per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA

ESCOMEÇA
CONEXIO A LA XARXA
(UNITAT D'OBRA IFA010)

DEL SUPORT.
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. Es tindran en compte les
separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal•lacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal•lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 20 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm, col•locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col•locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1/2" de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col•locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació,
fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col•locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en
massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal•ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal•lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col•locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col•locació de la canonada. Muntatge
de la clau de tall. Col•locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.
PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació:
CTE. DB HS Salubridad.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la

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

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Instal•lació:
-

CTE. DB HS Salubridad.

-

Normes de la companyia subministradora.

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

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua
caliente y fría destinada al consumo humano.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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COMPTADORS

MUNTANTS

PUNT DE LECTURA

MUNTANTS DE TUB

(UNITAT D'OBRA IFC090)

(UNITAT D'OBRA IFM005)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Subministrament i instal•lació de comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal

Subministrament i muntatge de canoncada per a muntant de fontaneria, col•locada superficialment i

nominal 1,5 m³/h, diàmetre 1/2", temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües

fixat al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5,

molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte, vàlvules d'esfera amb connexions roscades

PN=6 atm i 1,9 mm de gruix. Inclús p/p de material auxiliar para montatge y subjecció a l'obra,

femella de 1/2" de diàmetre, inclòs filtre retenidor de residus, elements de muntatge i demés accessoris

accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provadaper l'empresa instal•ladora

necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIÓ

NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal•lació: CTE. DB HS Salubridad.

Instal•lació: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

D'OBRA

D'OBRA

DEL SUPORT.

DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col•locació del conector. Connexionat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del recorregut de les canonades. Col•locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Realització de proves de servei.

La connexió a la xarxa serà adequada.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

La instal•lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
PROVES DE SERVEI.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Normativa d'aplicació:
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CTE. DB HS Salubridad.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la

L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.
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instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua
caliente y fría destinada al consumo humano.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

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

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

XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

CALDERA

CLAU DE PAS

(UNITAT D'OBRA ICG032)

(UNITAT D'OBRA IFI008)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Subministrament i instal•lació de caldera mural a gas (B/N), per calefacció i A.C.S. instantània, càmera

Subminitrament i instal•lació de vàlvula de seient de llautó, de 1/2" de diàmetre, amb maneta i

de combustió oberta i tir natural, potència modulant de 7 a 23,6 kW, cabdal d'A.C.S. 13,5 l/min,

embellidor d'acer inoxidable. Totalment muntada, connexionada i provada.

dimensions 400x298x700 mm, cremador multigas per a gas natural, butà i propà, selector de
temperatura d'A.C.S. de 40°C a 60°C, encesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot,

NORMATIVA D'APLICACIÓ

equipament format per: cos de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió amb purgador

Instal•lació: CTE. DB HS Salubridad.

automàtic, kit estàndar d'evacuació de fums i plantilla de muntatge, termòstat d'ambient. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal•ladora per a la comprovació del seu

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

correcte funcionament.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

D'OBRA

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

seva instal•lació.

D'OBRA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació està

FASES D'EXECUCIÓ.

completament acabada i condicionada.

Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.
DEL CONTRACTISTA.
Coordinarà a l'instal•lador de la caldera amb els instal•ladors d'altres instal•lacions que puguin afectar a
la seva instal•lació i al muntatge final de l'equip.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Col•locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació

FASES D'EXECUCIÓ.

- Connexió a la xarxa d'aigua

Replanteig mitjançant plantilla. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte

CONDICIONS GENERALS:

d'evacuació dels productes de la combustió. Replantejament i execució del conducte d'evacuació dels

El lavabo instal•lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

productes de la combustió. Replanteig, col•locació, fixació i connexionat a la xarxa dels elements de

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.

regulació i control. Posada en marxa.

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.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Si el lavabo es col•loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat

Quedarà fixada sòlidament en bancada o parament i amb l'espai suficient al seu al voltant per a

pel fabricant.

permetre les labors de neteja i manteniment.

Si la col•locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el

Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

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.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Les conduccions metàl•liques de l'aparell han de dur instal•lada la connexió a terra amb cable de coure

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

nu, de secció >= 2,5 mm2.

APARELLS SANITARIS I GRIFERIA

Toleràncies d'instal•lació:

RENTAMANS ENCASTAT

- Nivell: ± 10 mm

(UNITAT D'OBRA EJ13B713)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col•locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col•locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball

- 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.
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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.

OPERACIONS DE CONTROL:

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades

Les tasques de control a realitzar són les següents:

pel fabricant.

- Comprovació de la correcta instal•lació dels materials i equips a l'obra

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.

- Verificació de la correcta execució de la instal•lació segons instruccions de fabricant.

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

correctament.

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal•lacions

Les conduccions metàl•liques de l'aparell han de dur instal•lada la connexió a terra amb cable de coure

susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal•lació, per plantes o sectors i per

nu, de secció >= 2,5 mm2.

zones humides.

Toleràncies d'instal•lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Horitzontalitat: ± 2 mm

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.

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.

INODOR
(UNITAT D'OBRA EJ14BC1Q)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Col•locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col•locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Preparació de la zona de treball
- Col•locació de l'inodor a l'espai previst

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

CONDICIONS GENERALS:

- Comprovació de la correcta instal•lació dels materials i equips a l'obra

L'inodor instal•lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

- Verificació de la correcta execució de la instal•lació segons instruccions de fabricant.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

La connexió entre la sortida de l'aparell i el ramal de plom s'ha de fer mitjançant una peça d'enllaç de

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal•lacions

llautó soldada al ramal i enroscada a un maniguet de regulació, amb junts de cautxú per garantir

susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal•lació, per plantes o sectors i per

l'estanquitat del conjunt.

zones humides.

La separació entre urinaris col•locats pot variar de 600 a 770 mm segons el tipus d'enrajolat del local.
Les conduccions metàl•liques de l'aparell han de dur instal•lada la connexió a terra amb cable de coure

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

nu, de secció >= 2,5 mm2.

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de

Toleràncies d'instal•lació:

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

- Nivell: ± 10 mm

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord

- Horitzontalitat: ± 2 mm

amb el que determini la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

URINARI
(UNITAT D'OBRA EJ16B213)

COL•LOCAT SOBRE PAVIMENT:
L'urinari ha d'assentar-se sobre les vores de la base, sense encastar la cubeta en el morter. No ha de

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

substituir-se el morter per guix o ciment.

Col•locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'urinari de porcellana esmaltada, amb evacuació directa

COL•LOCAT AMB FIXACIONS MURALS:

o sifònica i alimentació integrada vista o encastada.

No s'han de col•locar junts de material endurible a les rosques.

S'han considerat els tipus de col•locació següents:

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

- Amb fixacions murals
- Sobre el paviment

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball

Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.

- Col•locació de l'urinari a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Connexió a la xarxa d'aigua
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS GENERALS:
L'urinari instal•lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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 de l'urinari ha de ser la reflectida en el

OPERACIONS DE CONTROL:

projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades

- Comprovació de la correcta instal•lació dels materials i equips a l'obra

pel fabricant.

- Verificació de la correcta execució de la instal•lació segons instruccions de fabricant.

L'acord amb el paviment i el revestiment ha de quedar rejuntat.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
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- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal•lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal•lació, per plantes o sectors i per

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

zones humides.
No hi ha condicions específiques del procés d'instal•lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord

Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.

amb el que determini la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FREGADERA
(UNITAT D'OBRA EJ16B213)

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Col•locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.

OPERACIONS DE CONTROL:

S'han considerat els tipus de col•locació següents:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Amb suports murals

- Comprovació de la correcta instal•lació dels materials i equips a l'obra

- Encastat a un taulell

- Verificació de la correcta execució de la instal•lació segons instruccions de fabricant.

- Sobre moble

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

- Preparació de la zona de treball
- Col•locació de l'aigüera a l'espai previst

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

- Connexió a la xarxa d'evacuació

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal•lacions

- Connexió a la xarxa d'aigua

susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal•lació, per plantes o sectors i per
zones humides.

CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal•lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.

amb el que determini la DF.

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal•lació:
- Nivell: ± 10 mm
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GRIFERIA
(UNITAT D'OBRA EJ23113G)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col•locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col•locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col•locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col•locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal•lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub
de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col•locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat
amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub
de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal•lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord
amb el revestiment.
No s'han de col•locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats

- Comprovació de la correcta instal•lació dels materials i equips a l'obra

- Colze d'enllaç

- Verificació de la correcta execució de la instal•lació segons instruccions de fabricant.

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:

- Enllaç mural

- 100 kPa per aixetes

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta

- 150 kPa per fluxors i calentadors

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

- Preparació de la zona de treball

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública

- Col•locació de l'aixeta o l'accessori

concurrència.

- Segellat dels junts

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

- Connexió a la xarxa d'aigua

211

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CONDICIONS GENERALS:
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Un cop col•locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal•lacions

simple.

susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal•lació, per plantes o sectors i per

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició

zones humides.

prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

per la DF.

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord

calgui.

amb el que determini la DF.

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col•locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

(UNITAT D'OBRA EJ261133)

Toleràncies d'instal•lació:
- Nivell: ± 10 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FLUXOR:
Col•locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub

superficialment o encastades.

de descàrrega amb l'aparell sanitari.

S'han considerat els elements següents:

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col•locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat

- Aixeta connectada al tub d'alimentació

amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat

MECANISME PER A CISTERNA:

- Ruixador connectat al braç de la dutxa

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub

- Suport per a dutxa de telèfon

de descàrrega amb l'aparell sanitari.

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon

Una vegada instal•lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN

212

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de

amb el revestiment.

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

No s'han de col•locar junts de material endurible a les rosques.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

amb el que determini la DF.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

(UNITAT D'OBRA EJ2311BG)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Col•locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon

OPERACIONS DE CONTROL:

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats

- Comprovació de la correcta instal•lació dels materials i equips a l'obra

- Colze d'enllaç

- Verificació de la correcta execució de la instal•lació segons instruccions de fabricant.

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:

- Enllaç mural

- 100 kPa per aixetes

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta

- 150 kPa per fluxors i calentadors

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

- Preparació de la zona de treball

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública

- Col•locació de l'aixeta o l'accessori

concurrència.

- Segellat dels junts

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

- Connexió a la xarxa d'aigua

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CONDICIONS GENERALS:
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Un cop col•locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal•lacions

simple.

susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal•lació, per plantes o sectors i per

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició

zones humides.

prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
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L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

per la DF.

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col•locat a l'esquerra amb el distintiu

OPERACIONS DE CONTROL:

vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Toleràncies d'instal•lació:

- Comprovació de la correcta instal•lació dels materials i equips a l'obra

- Nivell: ± 10 mm

- Verificació de la correcta execució de la instal•lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:

FLUXOR:

- 100 kPa per aixetes

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub

- 150 kPa per fluxors i calentadors

de descàrrega amb l'aparell sanitari.

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col•locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública

amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.

concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

MECANISME PER A CISTERNA:

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub
de descàrrega amb l'aparell sanitari.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Una vegada instal•lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal•lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal•lació, per plantes o sectors i per

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

zones humides.

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

amb el revestiment.

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de

No s'han de col•locar junts de material endurible a les rosques.

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

amb el que determini la DF.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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ELEMENTS COMPLEMETARIS PER A BANYS

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.

TOVALLOLER

L'aparell col•locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.

(UNITAT D'OBRA EJ4ZU120)

Les barres de suport han d'estar col•locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafars'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col•locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col•locats amb fixacions
mecàniques.
- Dispensador de paper col•locat amb fixacions mecàniques
- Porta-rotlles col•locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col•locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col•locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es
destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal•lació:
- Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col•locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior
a 0,40 m.
Toleràncies d'instal•lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal•lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col•locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
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EQUIPAMENT DE MINUSVÀLIDS

L'aparell col•locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.

(UNITAT D'OBRA EJ46U001)

Les barres de suport han d'estar col•locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafars'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col•locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior

Accessoris i complements de bany col•locats.

a 0,40 m.

S'han considerat els elements següents:

Toleràncies d'instal•lació:

- Saboneres murals o per encastar al taulell

- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col•locats amb fixacions

- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm

mecàniques.
- Dispensador de paper col•locat amb fixacions mecàniques

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Porta-rotlles col•locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col•locat amb fixacions mecàniques

CONDICIONS GENERALS:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Abans de la seva instal•lació es farà un replanteig.

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

- Replanteig

Un cop col•locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:

- Accessoris per a banys adaptats:

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació.

- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

- Col•locació dels junts corresponents de l'aparell

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

CONDICIONS GENERALS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal•lació:

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:

- Posició: ± 20 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
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DISPENSADOR DE SABÓ

L'aparell col•locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.

(UNITAT D'OBRA EJ42U010)

Les barres de suport han d'estar col•locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafars'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col•locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior

Accessoris i complements de bany col•locats.

a 0,40 m.

S'han considerat els elements següents:

Toleràncies d'instal•lació:

- Saboneres murals o per encastar al taulell

- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col•locats amb fixacions

- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm

mecàniques.
- Dispensador de paper col•locat amb fixacions mecàniques

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Porta-rotlles col•locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col•locat amb fixacions mecàniques

CONDICIONS GENERALS:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Abans de la seva instal•lació es farà un replanteig.

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

- Replanteig

Un cop col•locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:

- Accessoris per a banys adaptats:

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació.

- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

- Col•locació dels junts corresponents de l'aparell

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

CONDICIONS GENERALS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal•lació:

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:

- Posició: ± 20 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
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PORTAROTLLES

L'aparell col•locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.

(UNITAT D'OBRA EJ4ZU015)

Les barres de suport han d'estar col•locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafars'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col•locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior

Accessoris i complements de bany col•locats.

a 0,40 m.

S'han considerat els elements següents:

Toleràncies d'instal•lació:

- Saboneres murals o per encastar al taulell

- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col•locats amb fixacions

- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm

mecàniques.
- Dispensador de paper col•locat amb fixacions mecàniques

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Porta-rotlles col•locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col•locat amb fixacions mecàniques

CONDICIONS GENERALS:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Abans de la seva instal•lació es farà un replanteig.

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

- Replanteig

Un cop col•locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:

- Accessoris per a banys adaptats:

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació.

- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

- Col•locació dels junts corresponents de l'aparell

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

CONDICIONS GENERALS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Unitat de quantitat instal•lada, amidada segons les especificacions de la DT.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal•lació:

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:

- Posició: ± 20 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
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2.20 CAPITOL 20: INSTAL•LACIÓ DE TRANSPORT

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de guies i nivells. Col•locació dels punts de fixació. Instal•lació dels llums d'enllumenat del

APARELLS ELEVADORS

buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col•locació dels amortidors de fossa.

ASCENSOR

Col•locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés. Muntatge del grup tractor. Muntatge del

(UNITAT D'OBRA ITA010)

quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb
els seus acabats. Instal•lació del limitador de velocitat i el paracaigudes. Instal•lació de les botoneras de

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES,
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
El buit de l'ascensor no contindrà canalitzacions ni elements estranys al servei de l'ascensor.

pis i de cabina. Instal•lació del selector de parades. Establert connexions amb la xarxa elèctrica.
Instal•lació de la línia telefònica i dels sistemes de seguretat. Realització de proves de servei.
PROVES DE SERVEI.
Prova de funcionament.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació completa d'ascensor elèctric d'adherència de 1 m/s de velocitat, 4
parades, 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones, nivell bàsic d'acabat en cabina de
1000x1250x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, maniobra col•lectiva
de baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer per
pintar de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i
passacables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i
de cabina, selector de parades, instal•lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment
muntat, connexionat i provat per la empresa instal•ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que els paraments del buit de l'ascensor tenen una resistència mecànica suficient per
suportar les accions degudes al funcionament de la maquinària i que estan construïts amb materials
incombustibles i duradors.

Normativa d'aplicació: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores
electromecánicos
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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2.21 CAPITOL 21: INSTAL•LACIÓ D’AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

INSTAL•LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

L'arqueta tendrà resistència mecànica i quedarà convenientement identificada.

PERICÓ D’ESCOMESA
(UNITAT D'OBRA ITA010)

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i obturacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de pericó d'entrada prefabricat dotat de ganxos per tracció i equipat amb
marc i tapa, de dimensions interiors 400x400x600 mm, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a
unir entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura

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

comuna de telecomunicació de l'edifici, col•locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, capaigual

(UNITAT D'OBRA ILA020)

de conductes, connexions i acabaments. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta d'entrada i el registre

NORMATIVA D'APLICACIÓ

d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU,

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

formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo,

Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm,

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de la solera i el prisma de

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

formigó en massa, de suports separadors de tubs de PVC col•locats cada 100 cm i fil guia. Totalment
muntada.

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

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

DEL SUPORT.

Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de la
canalització. Col•locació d'accessoris.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió

D'OBRA

nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de

DEL SUPORT.

les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de

Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. Es tindran en compte les

radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de

separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal•lacions i les normes particulars de l'empresa

capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per

subministradora.

un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum
en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de

PROCÉS D'EXECUCIÓ

200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització

FASES D'EXECUCIÓ.

de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles

Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i

companyies operadores de serveis de telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i provat.

compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec de tubs. Abocat i compactació del
formigó per formació del prisma.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

Existirà el fil guia.

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà davant de cops i pas de vehicles.

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

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Projecte.

D'OBRA

EQUIPAMENT PER A RECINTE DE TELECOMUNICACIONS ÚNIC, RITU.

DEL SUPORT.

(UNITAT D'OBRA ILR030)

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES,

PROCÉS D'EXECUCIÓ

ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

FASES D'EXECUCIÓ.

S'evitarà que el recinte es trobi en la vertical de canalitzacions o desguassos.

Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció
de ferraments. Muntatge dels components. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Acoblament

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

en interior de caixes. Connexionat dels conductors. Col•locació de mecanismes.

Instal•lació d'equipament complert per RITU, recinte únic d'instal•lacions de telecomunicacions, de fins
a 10 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció superficial

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

amb un grau de protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de
terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca,

El recinte presentarà un adequat grau d'accessibilitat, ventilació, resistència dels seus paraments,

intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se

il•luminació, identificació i protecció.

en el punt de la seva instal•lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de
tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de

PROPOSTA DE CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es protegirà d'impactes mecànics i del contacte amb materials agressius. Es garantirà la seva protecció

REGISTRE DE PAS I CANALITZACIÓ INTERIOR
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davant la humitat.

(UNITAT D'OBRA ILI011)
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PERICÓ DE REGISTRE SECUNDARI

Subministrament i instal•lació de caixa de registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de 100x100x40

(UNITAT D'OBRA ILS011)

mm, per a pas i distribució d'instal•lacions d'ICT en canalitzacions interiors d'usuari, amb 3 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces

Subministrament i instal•lació de caixa de registre de pas tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120

especials i fixacions. Totalment muntada.

mm, per a pas i distribució d'instal•lacions d'ICT, amb 6 entrades laterals preiniciades i iguals en les
seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de

NORMATIVA D'APLICACIÓ

conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Totalment

Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

muntada.

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

D'OBRA

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
DEL SUPORT.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està

D'OBRA

completament terminada.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està

PROCÉS D'EXECUCIÓ

completament terminada.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col•locació i fixació de la caixa.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
FASES D'EXECUCIÓ.

La instal•lació podrà revisar-se amb facilitat.

Replanteig. Col•locació i fixació de la caixa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La instal•lació podrà revisar-se amb facilitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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REGISTRE DE PRESA

INSTALACIONS DE INTERCOMUNICACIÓ DE AUDIO I VIDEO

(UNITAT D'OBRA ILI020)

VIDEO PORTER
(UNITAT D'OBRA IAV010)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de registro de toma, realitzat mitjançant caixa universal encastada

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

proveïda de tapa cega en previsió de nous serveis, per BAT o presa d'usuari. Inclús accessoris, peces

Instal•lació d'equip de videoporter convencional B/N per habitatge unifamiliar compost de: placa exterior

especials i fixacions. Totalment muntada.

de carrer amb polsador de trucada i telecàmera, alimentador, obreportes i monitor amb base de
connexió. Inclús cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per

NORMATIVA D'APLICACIÓ

l'empresa instal•ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

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

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

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

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

DEL SUPORT.

DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està

suficient per a la seva instal•lació.

completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Instal•lació de tubs, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Col•locació de monitors i

FASES D'EXECUCIÓ.

telèfons interiors. Col•locació de la placa exterior. Col•locació d'obraportes. Col•locació de l'alimentador.

Replanteig. Col•locació i fixació de la caixa.

Posada en marxa.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El muntatge d'equips i aparells serà adequat. Les canalitzacions tindran resistència mecànica. Els

La instal•lació podrà revisar-se amb facilitat.

circuits i elements quedaran convenientement identificats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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INSTALACIONS DE FIBRA ÒPTICA

CABLES DE FIBRA ÒPTICA

PUNT D’INTERCONEXIO DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA

(UNITAT D'OBRA IAC012)
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(UNITAT D'OBRA IAO012)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Subministrament i instal•lació de cable dielèctric de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central

Subministrament i instal•lació de punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 6 fibres òptiques,

folgat, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug,

format per caixa mural d'acer galvanitzat, com a registre principal de cables de fibra òptica i 1 mòdul

lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment

òptic de 12 connectors tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament amb clau, accessoris

muntat, connexionat i provat.

necessaris per a la seva correcta instal•lació, peces especials i fixacions. Totalment muntat,
connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

NORMATIVA D'APLICACIÓ

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

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

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

D'OBRA

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

DEL SUPORT.
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal•lacions.

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ.
Estesa de cables. Connexionat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Col•locació de l'armari mural. Col•locació dels mòduls òptics. Connexionat de cables.

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Els seus elements tindran una adequada connexió.

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
PUNT DE DISTRIBUCIÓ DE FIBRA ÒPTICA

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

(UNITAT D'OBRA IAO012)

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació per
fibra òptica, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.

Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

Col•locació de la roseta. Connexionat.

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Es protegirà enfront de cops.

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

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

D'OBRA DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està

INSTALACIONS DE MEGAFONIA

completament terminada.

EQUIP COMPLERT DE FIL MUSICAL

FASES D'EXECUCIÓ.

(UNITAT D'OBRA IAM010)

Replanteig de la caixa. Col•locació i fixació de la caixa. Connexionat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de central de fil musical composta de: central de so mono adaptable a
qualsevol font musical (sense incloure); 2 reguladors de so analògics de 1 canal musical mono que
permeten regular el volum de cada habitació, 2 altaveus de 2", 2 W i 8 Ohm per instal•lació en fals
sostre; adaptadors per incorporar els mecanismes. Inclús p/p de xarxa de distribució interior en

ROSETA DE FIBRA ÒPTICA

habitatge formada per canalització i cablejat per la conducció de les senyals amb tub flexible de PVC

(UNITAT D'OBRA IAO035)

corrugat i cable flexible trenat de 3x1,5 mm², caixes d'encastar, caixes de derivació i accessoris.
Totalment muntada, connexionada i posta en marxa per l'empresa instal•ladora per a la comprobación

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

del seu correcte funcionament.

Subministrament i instal•lació de roseta per fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de
superfície. Totalment muntada, connexionat i provada.

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

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

D'OBRA

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

DEL SUPORT.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
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2.22 CAPITOL 22: INSTAL•LACIÓ DE PROTECCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de l'emplaçament. Replanteig i traçat de conductes. Col•locació i fixació de conductes i
caixes. Connexionat de tubs i accessoris. Estesa de cables. Col•locació d'altaveus. Col•locació de
mecanismes. Posada en marxa.

INSTAL•LACIÓ CONTRA INCENDIS
SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA
(UNITAT D’OBRA IOD010)

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les canalitzacions tindran resistència mecànica. Els circuits i elements quedaran convenientement
identificats. Existirà el fil guia.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per
central de detecció automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, 4
detectors òptics de fums, 3 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de
plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica i
canalització de protecció de cablejat fix en superfície formada por tub de PVC rígid, blindat, enrotllable,
de color negre, amb IP 547. Inclús cableado con cable unipolar no propagador de la flama lliure
d'halògens i els accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal•lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació:
-

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-

CTE. DB HS Salubridad.

-

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal•lació. Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb
altres instal•lacions.
DEL CONTRACTISTA.
Les instal•lacions s'executaran per empreses instal•ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FASES D'EXECUCIÓ.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està

Replanteig de la canalització elèctrica i elements que componen la instal•lació. Estesa i fixació de la

completament terminada.

canalització de protecció del cablejat. Col•locació del fil guia en la canalització de protecció. Estesa de
cables. Fixació, muntatge i connexionat de detectors i polsadors.

DEL CONTRACTISTA.
Les instal•lacions s'executaran per empreses instal•ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal•lació podrà revisar-se amb facilitat.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta d'instal•lacions o elements que puguin tenir interferències.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Fixació de l'armari al parament. Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

La accesibilitat i senyalització seran adequades.

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

BOCA D’INCENDI

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

(UNITAT D’OBRA IOBO30)
EXTINTORS
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

(UNITAT D’OBRA IOX010)

Subministrament i instal•lació de boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") de superfície, composta
de: armari construït en xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat de xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb

Subministrament i col•locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió

pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl•lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi,

incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre

amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament,

difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.

polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm
(1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar, col•locada en parament. Inclús accessoris i elements de

NORMATIVA D'APLICACIÓ

fixació. Totalment muntada, connexionada i provada.

Instal•lació:

NORMATIVA D'APLICACIÓ

-

CTE. DB HS Salubridad.

-

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

Instal•lació:
-

CTE. DB HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

-

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

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

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

D'OBRA

D'OBRA
DEL SUPORT.
DEL SUPORT.
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Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

completament terminada.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

DEL CONTRACTISTA.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Les instal•lacions s'executaran per empreses instal•ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

D'OBRA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL SUPORT.

FASES D'EXECUCIÓ.

Es comprovarà que la seva ubicació i els recorreguts de la instal•lació es corresponen amb els de

Replanteig de la situació de l'extintor. Col•locació i fixació del suport. Col•locació de l'extintor.

Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Preparació de l'emplaçament. Execució de la connexió a terra. Preparació del parament de baixada del

L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.

conductor acabat. Subjecció definitiva. Connexionat a la xarxa conductora. Realització de proves de

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

servei.

Es protegirà enfront de cops.

PROVES DE SERVEI.
Prova de resistència elèctrica.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Normativa d'aplicació: NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos

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

INSTAL•LACIÓ PARALLAMPS
PARALLAMS
(UNITAT D'OBRA IPE020)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal•lació de sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps
tipus malla conductora (Gàbia de Faraday) per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat
d'utilització i accessibilitat (CTE), amb reticle de 5x5 m i 10 m de distància entre baixades, de platina
conductora de coure, nua, de 30x2 mm i 5 puntes captadors de coure i 1 m d'alçada, col•locades en
coberta sobre suport de formigó. Fins i tot suports, peces especials, vies d'espurnes tubs de protecció
de les baixades i preses de terra amb platina conductora de coure estanyat. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal•ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació:
-

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

-

UNE-EN 62305-1. Protección contra el rayo. Parte 1: Principios generales.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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2.23 CAPITOL 23: JARDINERIA

APORTACIÓ DE TERRES PER A SUBSTRATS
(UNITAT D'OBRA UJA050)

PLANTACIÓ
ACONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL TERRENY

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

(UNITAT D'OBRA UJA060)

Aportació de terra vegetal garbellada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents. Inclús p/p de

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

perfilat del terreny, senyalització i protecció.

Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament ràpid, estès amb mitjans
mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb adobadora, amb un rendiment de 0,05 kg/m²,

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

procurant un repartiment uniforme. Inclús p/p de preparació del terreny mitjançant un lleuger reg

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

d'aquest, senyalització i protecció del terreny.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

D'OBRA

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
DEL SUPORT.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la superfície final és

D'OBRA

drenant, que té els pendents adequats per a l'evacuació d'aigües.

DEL SUPORT.

AMBIENTALS.

Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat.

Se suspendran els treballs quan plogui o neu.

AMBIENTALS.

FASES D'EXECUCIÓ.

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny.

FASES D'EXECUCIÓ.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Humectació prèvia del terreny. Abonat del terreny. Senyalització i protecció del terreny abonat.

S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre el terreny abonat.

Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

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

(UNITAT D'OBRA UJP010)

(UNITAT D'OBRA ER71124G)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació de Mimosa
(Acacia dealbata), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i

Implantació de gespa per diferents procediments.

garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, colocació d'aspre i primer reg.

S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

- Implantació de gespa en pa d'herba

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Sembra directa:

D'OBRA

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors

DEL SUPORT.

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas

Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a

- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas

sembrar. Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada

PROCÉS D'EXECUCIÓ

Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra

FASES D'EXECUCIÓ.

- Estesa dels pans d'herba

Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col•locació de

- Protecció de la superfície coberta

tutor. Primer rec.

Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

- Sembra o estesa dels fragments de planta

Tindrà arrel al terreny.

- Protecció de la superfície sembrada

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

CONDICIONS GENERALS:

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la
màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
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IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:

No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.

Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar

Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.

ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:

Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport,

Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de

la implantació, el manteniment i en el reg.

l'ordre de 4 a 13 m3.

Abans de col•locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels no

Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de

s'assequin i trobin immediatament humitat.

20 a 40 m3.

La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst

Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la consistència

sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.

de gra fi.

S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

superfície del llit de sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.

CONDICIONS GENERALS:

En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima

No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions

pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.

meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb
temperatures elevades.

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:

Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de

S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.

males herbes.

Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.

S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al
màxim els riscs.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA:

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:

La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl

*NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal.

sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.

Siembra e implantación de céspedes y praderas.

Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les
voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues
vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
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(UNITAT D'OBRA URD010)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Subministrament i instal•lació d'aspersor aeri de turbina, radi de 4,6 a 11,3 m, arc ajustable entre 40° i

Subministrament i instal•lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de

360°, caudal de 0,15 a 1,20 m³/h, interval de pressions recomenat de 2,1 a 3,4 bar, alçada total de 18

polietilè de baixa densitat (PE32), de 20 mm de diàmetre exterior, PN=4 atm, enterrada, col•locada

cm, amb engranatge lubrificat per aigua, rosca femella de 1/2", filtre de gran superfície i vuit toveres

sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual

intercambiables. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució. Totalment

amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins

muntat, connexionat i provat per la empresa instal•ladora mitjançant les corresponents proves de servei

a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior

(incloses en aquest preu).

reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris de connexió. Totalment muntada, connexionada i
provada.

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

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.

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

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

DEL SUPORT.

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

FASES D'EXECUCIÓ.

D'OBRA

Instal•lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució. Neteja

DEL SUPORT.

hidràulica de la unitat. Ajustament de l'arc. Ajustament de l'abast. Ajust del cabal d'aigua. Realització de

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai

proves de servei.

suficient per a la seva instal•lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

FASES D'EXECUCIÓ.

Tindrà una adequada conexió a la xarxa.

Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons

PROVES DE SERVEI.

de la rasa. Col•locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.

Prova d'estanqueïtat i funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Normativa d'aplicació: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego

La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops.

Es protegirà enfront de cops.

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

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

ELECTROVÀLBULA

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

(UNITAT D'OBRA URM010)
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PROGRAMADOR

Subministrament i instal•lació d'electrovàlvula de PVC, amb connexions roscades femella de 1" de

(UNITAT D'OBRA URM030)

diàmetre, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, pressió de 1,38 a 10,34 bar, alimentació del solenoide amb 24 V
de CA, cos en línia, amb purga manual interna, amb pericó de plàstic proveït de tapa. Fins i tot

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

accessoris de connexió a la tubería d'abastiment i distribució, excavació i replé posterior. Totalment

Subministre i instal•lació de programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 3

muntada i connexionada.

programes i 4 arrencades diaries per programa, muntatge mural interior, amb transformador 220/24 V
exterior, programació no volàtil, temps de regatge de 1 min a 99 min en increments de 1 min, amb

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

connexions per a sensors de pluja, humitat, temperatura o vent. Inclús programació. Totalment muntat i

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

connexionat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

D'OBRA

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

DEL SUPORT.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

D'OBRA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col•locació de l'arqueta prefabricada.

FASES D'EXECUCIÓ.

Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de l'electrovàlvula a la canonada

Instal•lació en paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. Connexionat elèctric amb el

d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el cable d'alimentació.

transformador. Programació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La connexió a les xarxes serà correcta.

La fixació al parament de suport serà adequada. La connexió a les xarxes serà correcta.

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

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

Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocament de

(UNITAT D'OBRA URM040)

sorra en el fons de l'excavació. Col•locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució
del reblert envoltant.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministr i instal•lació de linea elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

automatismes de reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 3G1 mm²,

Els registres seran accessibles desde zones comunitaries.

sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col•locat sobre llit de sorra de

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Totalment muntada i connexionada.

DIPÒSIT D’ACUMULADOR D’AIGUA PLUVIAL PER A REC
(UNITAT D'OBRA IFD030)

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal•lació:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

-

Subministrament i instal•lació de grup de pressió per a aprofitament d'aigües pluvials, amb bomba

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Instal•lació i col•locació dels tubs:

centrífuga multietapes, d'acer inoxidable, bomba autoaspirant, alimentació monofàsica 230V/50Hz,

-

cabal màxim 5 m³/h, alçada màxima d'impulsió 42 m, alçada màxima d'aspiració 8 m, pressió màxima

UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

de treball 8 bar, potència nominal del motor de 0,55 kW, protecció IP 42, aïllament classe F, connexió

-

ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

d'impulsió de 1", connexió d'aspiració de 1", connexió de realimentació d'aigua potable de 3/4", dipòsit

-

ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

de realimentació d'aigua potable de 11 litres amb vàlvula de flotador, quadre elèctric amb sistema

-

ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

electrònic de control, controlador de flux i pressòstat, vàlvula de 3 vies accionada per interruptor de
flotador i connexió per a alarma antidesbordament. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

l'empresa instal•ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

Instal•lació:

D'OBRA

-

CTE. DB HS Salubridad.

-

Normes de la companyia subministradora.

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

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

suficient per a la seva instal•lació.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

FASES D'EXECUCIÓ.
DEL SUPORT.
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Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està

2.24 CAPITOL 24: SEGURETAT I SALUT

completament terminada.
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada
PROCÉS D'EXECUCIÓ

en

FASES D'EXECUCIÓ.

la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos

Replanteig. Col•locació i fixació del grup de pressió. Col•locació i fixació de canonades i accessoris.

Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions

Connexionat. Posada en marxa.

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades

La regulació de la pressió serà la adequada.

als riscos que comporti la realització de l'obra.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

de l'obra com un capítol més del mateix.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment
admesos, emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de
seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada,
sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració
del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part
del Col•legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per
part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi
de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
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En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista

Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els

elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i

treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció

complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema

de les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans

d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que

especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,

el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels

que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant

en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció

l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa,

inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb

estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i

el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.

Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

treballadors d'aquest.

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)

durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un
avís

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de

a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.

seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)

l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els

seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.

paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.

Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no

Administracions públiques competents.

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)

UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un

EQUIPS

llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col•legi

PREVENTIUS:

Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les

Aspectes generals.

Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.

- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de
febrer

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de

de 1.940, en vigor capítol VII.

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997

poder de la direcció facultativa.

de
14 d'abril de 1997.
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- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA

PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

- FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS

- PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny

DE

de

LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.

LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

- ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970.

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A

B.O.E.

AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.

1997.

- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971.

-EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E.

B.O.E. 16

de 24 de Maig de 1997.

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS

- REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de

TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de

30

12 de Juny de 1997.

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS

- ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE

DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

CONSTRUCCIÓ.O.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7

- REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D.

d'Octubre de 1997.

2.001/1.983

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D.

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre

- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

de

Condicions ambientals.

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.

- IL•LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.

-LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL

1995.

SOROLL

- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Gener de 1997

Incendis

- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997

- NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29

B.O.E.

d'Octubre

23 d'Abril de 1997.

de 1.996.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997

Instal•lacions elèctriques.

de 14

- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE

- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9

CÀRREGUES

d'Octubre de 1.973.

QUE

IMPLIQUIN

RISCOS,

EN

PARTICULAR

DORSOLUMBARS,

PELS

TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

-INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN

Maquinària.
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-REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.

- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.

- CONVENIS COL•LECTIUS.

- EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140

- REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de

de 12/06/1997

Juny

PROTECCIÓ DEL CAP

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995

- REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS

Juliol

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura

-I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de

i tècniques relacionades.

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11

U.N.E.-E.N. 169: 1993

d'Octubre

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993

de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993

- I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E.

PROTECCIÓ DE LES OÏDES

7 de

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

Part 1: Orelleres.

I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994

de

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

Juny de 1.989.

Part 1: Taps.

- I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS

U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,

Equips de protecció individual (EPI)

us,precaucions de treball i manteniment.

-COMERCIALITZACIÓ

I

LLIURE

CIRCULACIÓ

INTRACOMUNITÀRIA

DELS

EQUIPS

DE

U.N.E.-E.N. 458: 1994

PROTECCIÓ

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat

O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8

de protecció i calçat de treball d'ús professional

Març

U.N.E.-E.N. 344: 1993

de 1995.

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993

-DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993

TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N. 347: 1993

Senyalitzacions.

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS

- DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL

Equips de protecció individual contra caiguda

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

d'altures.Dispositiu de descens.

-SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

U.N.E.-E.N. 341: 1993

Varis.
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Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.

línia d'ancoratge rígida.

Connexions roscades de M45 x 3.

U.N.E.-E.N. 353-1: 1993

U.N.E. 81281-3: 1992

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb

E.N. 148-3: 1992

línia d'ancoratge

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,

flexible.

marcat.

U.N.E.-E.N. 353-2: 1993

U.N.E. 81282 : 1991

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de subjecció

E.N. 140: 1989

U.N.E.-E.N. 354: 1993

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits,

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de energia.

assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N. 355: 1993

U.N.E. 81284 : 1992

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada.

E.N. 143: 1990

Sistemes de subjecció.

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.

U.N.E.-E.N. 358: 1993

Requisits, assaigs, marcat.

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.

U.N.E. 81285 : 1992

U.N.E.-E.N. 360: 1993

E.N. 141: 1990

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos anticaigudes.

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos

U.N.E.-E.N. 361: 1993

de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat.

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors.

U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 362: 1993

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes anticaigudes.

adaptador facial tipo broquet.

U.N.E.-E.N. 363: 1993

Requisits, assaigs, marcat.

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i

U.N.E.-E.N. 139:1995

marcat.

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits,

U.N.E.-E.N. 365: 1993

assaigs, marcat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

U.N.E.-E.N. 149:1992

Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat.

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o

U.N.E. 81 233: 1991

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

E.N. 136: 1989

U.N.E.-E.N. 405:1993

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.

PROTECCIÓ DE LES MANS

Connexions per rosca estàndard.

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: Terminologia i requisits

U.N.E. 81281-1: 1989

de prestacions.

E.N. 148-1: 1987

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2: Determinació de la

Connexions per rosca central.

resistència a la penetració.

U.N.E. 81281-2: 1989

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

E.N. 148-2: 1987
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2.25 CAPITOL 25: VARIS

resistència a la permeabilitat dels productes químics.
U.N.E.-E.N. 374-3:1995

SENYALITZACIONS

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N. 388:1995

SENYALITZACIÓ DE PORTAL, PLANTES DE PIS I LOCALS

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995

(UNITAT D'OBRA SIR010)

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva.
U.N.E.-E.N. 421:1995
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a l'impacte de
petites partícules de metall fos.
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos.
U.N.E.-E.N. 467:1995
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits generals.
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de màquines en
moviment.
U.N.E.-E.N. 510:1994
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada
de la flama.
U.N.E.-E.N. 532:1996

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col•locació de rètol amb suport de fusta per senyalització de habitatge, de 85x85
mm, amb les lletres o números gravats en llautó extra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. Es comprovarà que el parament
de suport està completament acabat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Estarà correctament fixat i serà visible.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col•locades segons especificacions de Projecte.
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BUSTIES
BUSTIA
(UNITAT D'OBRA SIR010)
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòdul de bústia amb porta, pany i clau.
S'han considerat els tipus de col•locació següents:
- Fixat mecànicament al parament vertical
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels punts de fixació
- Col•locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han d'obrir i tancar correctament.
Els panys han d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
El mòdul ha de quedar fixat solidàriament al parament d'acord amb les especificacions de la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col•locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col•locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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ÍNDEX

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de

1

DADES DE L'OBRA

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

3

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i

1

DADES DE L'OBRA

Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

Tipus d'obra
Reforma rehabilitació i canvi d’us d’un edifici en la localitat d’alcanar

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució
de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre

Emplaçament

a l'aprovació d'aquesta Administració.

Carreterera Nova nº 1 i 3 i Ramon i Cajal nº 26
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
Promotor:

termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Lluc Carles Obiol

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs
a l'annex III del Reial Decret.

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

Lluc Carles Obiol

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
No està previst el fer cap estudi sobre la resistència del terreny degut a la poca importància de l’ edificació a reformar .

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
L’edifici està construït amb una zona urbana i per tant totes les edificacions de l’entorn estan destinades a habitatges.

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Totes les instal·lacions de serveis públics tant vistes com a soterrades funcionen correctament i estan en bon estat aparent.
No es previst el treballar amb aquestes.
3

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció

activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de
les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per
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-

a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta
de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o
fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i
els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment
d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre
el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos

Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Acumulació i baixada de runes
Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Identificació de riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops,
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot
moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Revestiments i acabats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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Instal·lacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones
controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat
de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització
d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Seguretat i salut

. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción
Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)
· Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006
. Ley de prevención de riesgos laborales
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)
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. Reglamento de los servicios de prevención
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)
·Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en
materia de trabajos temporales en altura
R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)
. Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorso lumbares, para los trabajadores
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga alguns capítols de la "
ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)
. Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89)
. Protección contra riesgo eléctrico
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
. Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de
1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel RD 2177/2004
. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
. Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
. Reglamento de aparatos elevadores para obras
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) M odificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a
grúas-torre desmontables para obras
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
. Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)
. Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)
. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997
. S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
. Cascos no metálicos
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
. Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
. Pantallas para soldadores
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75
. Guantes aislantes de electricidad
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75

. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75
. Banquetas aislantes de maniobras
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75
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