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1.   DADES GENERALS:  
 
DG DADES GENERALS  
 
1.   Identificació i objecte 

 
          Títol:  PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA 

SEGURETAT D’EVACUACIÓ. Sortida de Planta Primera amb Escala 
Provisional d’Emergència a la NAU1 del Centre de Creació Artística 
Hangar a Can Ricart. 

 
 
Objecte:  Es tracta del projecte de millora de la Seguretat d’Evacuació a la 

Nau1 amb la construcció provisional d’una nova sortida d’emergència 
de la Planta 1 

 
Tipus d’intervenció:  Obra d’adequació 
Emplaçament:    Carrer Emília Coranty 14, 08018 Barcelona 
Ús:  Activitats productives relacionades amb la formació en el camp de les 

tecnologies de la comunicació i el coneixement/activitats de formació 
cultural 

Municipi:    08018 Barcelona 
Referència cadastral:   
 

2.   Agents intervinents 
 Promotor:   FUNDACIÓ PRIVADA AAVC-HANGAR 

   NIF: G63157655 
   Adreça: Carrer Emília Coranty 16 08018 Barcelona  
 

 Arquitecte:   Arantxa Manrique Gimeno 
   Nºcol.legiat: 59201-3 
   NIF: 36 521 922S 
   Adreça: carrer Carretes 47 baixos 08001 Barcelona 
   Telèfon: 661 350 630 
    Mail: hola@arantxamanrique.com 
          Altres tècnics: Direcció d’Execució: Ferran Pelegrina i Associats 
    Coordinació de Seguretat i Salut: Ferran Pelegrina i Associats 
     
 
3. Relació de documents complementaris, projectes parcials 
 
Estudi geotècnic Estudi geotècnic de l’empresa Songea 

elaborat pel projecte general del Juliol del 
2009 

Estudi de seguretat i salut   Redactat pel mateix arquitecte projectista 
 
Barcelona  01 de setembre de 2016 
Arantxa Manrique Gimeno 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 
1.1. Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec 
L’objecte del projecte, amb contingut de projecte executiu, es redacta amb l’objecte de 
definir, valorar i especificar les actuacions necessàries per a millorar la seguretat del Centre 
a efectes d e la seva evacuació i compliment del DB SI  
 
L’encàrrec és efectuat pel Centre de Creació Artística Hangar.  
 
Els criteris generals per millorar l’evacuació dels ocupants de la Planta Primera és implantar 
una sortida de planta en Planta Primera a la Façana Nord-Oest i una escala d’emergència 
provisional exterior que connecti la sortida de planta primera amb un espai exterior segur.  
 
. Antecedents urbanístics 
- Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de zones industrials del 
PobleNou-Districte d’activitats 22@-bcn. Aprovada definitivament al 27 de juliol del 2000 
- Pla Especial d’Infraestructures al PobleNou, aprovat definitivament  el 27 d’octubre del 
2000. 
- Pla Especial de Reforma Interior del sector del Parc Central aprovat definitavament del 29 
d’ octubre del 2001. 
- Pla de Reforma Urbana de la UA-1del Pla Especial de Reforma Interior del Sector del Parc 
Central aprovat definitivament el 21 de març del 2003. 
- Modificació Puntual del Pla General Metropolità per l’ ajust del sòls d’ equipament, zones 
verdes i serveis tècnics al Sector del Parc Central del PobleNou, aprovat definitivament el 3 
de març del 2005. 
- Estudi Patrimonial de Can Ricart realitzat per Mercè Tatjer Mir i Marta Urbiola Domènech i 
grup de Patrimni Industrial.  
- Modificació del Pla de Millora Urbana de la UA-1 del Sector del Parc Central  aprovat 
definitivament a l’ octubre del 2006. 
- Informe previ sobre l’estat actual de l’estructura afectada per a la futura rehabilitació de la 
nau 1 del conjunt industrial de Can Ricart redactat per ASARQ i MVA arquitectes al 2009. 
- Projecte bàsic i executiu del projecte de Rehabilitació de la nau del Centre de Creació 
artística Hangar al recinte de Can Ricart al juliol del 2009. Informe de patrimoni favorable 
tant per la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona 
- Projecte bàsic i executiu i Obres de la Rehabilitació de les Cobertes Inclinades de la Nau1, 
Centre de Creació Artística Hangar, a l’octubre del 2013. 
- Projecte bàsic i executiu i Obres de la Rehabilitació de la Coberta 2  de la Nau1, Centre de 
Creació Artística Hangar, al desembre del 2015. 
 
 
MD 2.2 Condicionants i característiques de l’emplaçament i de l’ entorn físic. 
 
. Dades de la parcel.la on s’ubica la coberta objecte:  
El Centre de Creació Artística Hangar consta de 4 edificis independents: la Nau 1 amb els 
tallers d’artistes, la Nau 2 amb el plató fosc, la Nau 3 amb el MediaLab i l’Administració i la 
Caseta com residència temporal dels artistes.  
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L’objecte del projecte s’ubica dins de la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar. El 
Centre està situat a un terreny sense desnivells i l’edifici consta de dues plantes. L’accés 
des del carrer al centre es realitza a peu pla mitjançant dos accessos, un principal pel carrer 
Emília Coranty i l’altre pel que serà el perlllongament del carrer Bolívía i on s’ubicarà l’escala 
provisional d’emergència.  
 
. Dades de l’espai afectat:  
La nova escala provisional d’emergència té una petita afectació a la Façana Nord-Oest i 
l’espai actual residual entre la Nau1 i una petita nau exempta que pertany actualment a la 
UB.  
 
.Característiques rellevants de l’entorn:  
Es troba situat al recinte fabril de Can Ricart al barri del PobleNou districte 22@. Té dos 
accessos, el principal a la nau es realitza mitjançant un passatge interior, Emília Coranty, 
que actualment només dóna accés a les naus d’Hangar i el secundari al perllongament del 
carrer Bolívia.  
 
, Altura topogràfica. La Planta 1 està situada a +9.13m 
 
. Estat de l’edifici preexistent:  
El projecte està situat dins d’un edifici protegit amb catalogació A inclòs al BCIN (Bé Cultural 
d’Interès Nacional). L’edifici forma part del conjunt del recinte fabril de Can Ricart. Les seves 
naus principals daten entre 1852-1854 i van ser projectades per l’arquitecte acadèmic Josep 
Oriol Bernadet i posteriorment es va incorporar Josep Fontsère i Mestres com a  director 
d’obres.  
Aquesta nau consta de dues plantes i va ser construïda al voltant de 1888, tot i que en un 
principi es tractava d’un edifici exempt , posteriorment, l’any 1927, es va fer un afegit lateral 
on s’ubica l’actual accés al recinte de l’Hangar i l’escala per accedir a la planta superior. 
Aquest cos afegit va ser el nexe d’unió entre les naus 1 i 2. Posteriorment es va construir la 
Coberta de Dent de Serra objecte del projecte del 2015.  
Malgrat que hi ha un projecte general de rehabilitació d’aquesta nau només es va executar 
al 2013 l’estabilització i impermeabilització de la Coberta principal 1, cobertes inclinades i 
actualment estem a punt d’iniciar les obres de la Coberta de Dent de Serra. 
Deixem constància que malgrat aquesta actuació provisional l’edifici necessita d’un 
rehabilitació general per poder donar compliment general a la Normativa i poder assegurar 
la salubritat i manteniment.  
 
1.2. Marc legal indicant que la intervenció s’adequa a la normativa urbanística i 
d’edificació aplicable d’àmbit autonòmic i local 
El projecte actual es tracta d’una actuació parcial amb un objectiu que és la millora de 
l’evacuació dels ocupants de la Planta 1 del Centre. I, per tant, es compleix únicament amb 
les normatives relatives a aquest objectiu.  
El projecte s’adequa al Reail Decret 486/1997 del 14 d’abril amb les disposicions mínimes 
de seguretat i salut als llocs de treball.  
Respecte al CTE aquest projecte no està dintre de l’àmbit d’aplicació del CTE.  
En referència al punt b) l’àmbit d’aplicació del CTE CONSIDERACIÓ DE L’EDIFICACIÓ, 
aquesta reforma compleix els seguenst punts: 
- no té caràcter d’intervenció global 
- les intervencions parcials no produeixen una variació essecial de la composició  general 
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exterior, ni volumetria, ni conjunt de sistema estructural 
- no té per objecte el canvi d’ús característic de l’edifici 
 
En referència al punt c) es tracta d’una obra amb catalogació BCIN (Bé Nacional d’Interès 
Nacional)  
- no té caràcter d’intervenció total 
- les intervencions parcials no afecten als elements objectes de protecció 
 
Es tindrà en compte el compliment del DBSI 3, evacuació d’ocupants, i DB SI6, Seguretat 
estructural, del CTE. Es dissenya i es dimensiona segons aquestes especificacions. 
 
S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars 
establerts al CTE. 
 
MD2 Descripció del projecte 
 
2.1. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
L’objecte de projecte és l’enderroc i obertura d’una antiga porta a la Façana Nord-Oest i construcció 
provisional d’una escala exterior per a la millora de l’evacuació dels ocupants.  
 
Superfície Construïda escala : 78,30m2  
 
 
 
2.2. Justificació del compliment de la normativa urbanísitica 
 
Dades urbanístiques 
Any construcció edifici:  1888 (segons Estudi Patrimoni del 2005) 
     
Superfície total sostre:    78,30m2 (segons projecte) 
 
PARÀMETRES BÀSICS DELS PLANEJAMENT 
Planejament vigent:  MPMU de la UA-1 del Sector del Parc Central 
Qualificació urbanística:  Equipaments relacionats amb la formació i divulgació de les 
activitats 
Clau:     7@ 
Usos:  Activitats permanents de formació/ Activitats de divulgació de 

noves tecnologies/ Activitats productives privades relacionades 
en comunicació 

Cota referència PB:   +4.10m 
 
Acords a la Reunió Prèvia 
. Els punts acordats i les propostes d’actuació són les següents:  

a)   Sortida de planta en Planta Primera 
. Situar-la al mig de la Façana Nord-Oest 
. Reaprofitar una antiga obertura per col.locació de la sortida d’emergència 

b)   Dotar d’escala d’emergència exterior provisional la sortida de Planta Primera 
. Estructura metàl.lica de bastida tipus LAYHER 
. Recorregut de tres trams paral.lels a la façana 
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. Enderroc i reconstrucció de base de formigó armat de recolzament d’escala provisional que 
salvi els 4 graons necessaris per col.locar l’escala segons les mides prefabricades 

 
2.3. Justificació de la solució acordada 
 
Formació d’escala d’emergència a P1 a l’exterior:  
 
La necessitat d’una escala d’emergència més a planta Primera, és degut, al igual que en 
Planta Baixa, els recorreguts d’evacuació són de longitud superior als requeriments dels 
DBSI.  
 
La necessitat d’aquest element d’evacuació i la justificació de les dimensions en base al 
càlcul d’ocupació ja va ser recollit al Projecte Bàsic i Executiu General de la Nau que es va 
redactar al 2009.  
 
El projecte d’aquesta actuació anterior ha estat part d’informació que s’ha tingut en compte 
per redactar aquest projecte, tot verificant la validesa dels càlculs a efectes d’evacuació.  
 
Donat l’evidència de la necessitat d’una nova escala d’emergència amb sortida a planta 
primera, i segons la geometria i distribució de l’edifici, actualment donat els recursos 
econòmics dels que disposem es pensa que l’opció més avantatjosa és la col.locació 
exterior, Façana Nord-Oest, d’una escala provisional d’emergència executada amb 
estructura prefabricada de bastida.  
 
S’ha previst la senyalització del recorregut d’evacuació, segons els plànols del projecte.  
 
MD3 Prestacions de l’edifici: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 
CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en part en relació a les 
exigències bàsiques del CTE. 
 
Aquest projecte no està dintre de l’àmbit d’aplicació del CTE.  
 
En referència al punt b) l’àmbit d’aplicació del CTE CONSIDERACIÓ DE L’EDIFICACIÓ, 
aquesta reforma compleix els seguenst punts: 
- no té caràcter d’intervenció global 
- les intervencions parcials no produeixen una variació essecial de la composició  general 
exterior, ni volumetria, ni conjunt de sistema estructural 
- no té per objecte el canvi d’ús característic de l’edifici 
 
En referència al punt c) es tracta d’una obra amb catalogació BCIN (Bé Nacional d’Interès 
Nacional)  
- no té caràcter d’intervenció total 
- les intervencions parcials no afecten als elements objectes de protecció 
 
L’actuació projectada és una adecuació i garantirà en el seu àmbit d’actuació el compliment 
de les exigències bàsiques del DB SI:  
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. DB SI Seguretat en cas d’incendi:  
 . DB SI 3 Evacuació d’ocupants 
 . DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
 
  
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 
 
Cal remarcar que en tractar-es d’un edifici catalogat i d’una actuació parcial a dins d’un 
edifici no es compleixen amb totes les exigències, tot i així la intervenció es fa amb l’objectiu 
de produir millores a l’edificació amb el sobreentès de no reduir les condicions de seguretat i 
funcionalitat preexistents, tendint a una major adequació i millora de l’edificació i el referent 
a assolir o aproximar-se és el de la normativa vigent.  
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MD 3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L'EDIFICI  
 
MD 3.2. SEGURETAT ESTRUCTURAL I EN CAS D’INCENDIS 
 
El CTE desenvolupa el requisit bàsic “Seguretat en cas d’Incendi” en el seu document bàsic 
DI, que a la vegada divideix en 6 capítols que anomena “exigències bàsiques SI1 a SI6.  
 
En aquest projecte per justificar el compliment de “Seguretat en cas d’Incendi” (DB-SI) cal 
justificar únicament el compliment de les 3 exigències bàsiques que a continuació es 
descriuen:  
 
SI3: Evacuació d’ocupants 
 
SI4: Instal.lació de protecció contra incendis 
 
SI6: Resistència al foc de l’estructura 
 
En els següents punts es desenvolupa la justificació de cadascuna de les Exigències 
Bàsiques, en tots els punts que li sigui d’aplicació aquest projecte:  
 
DB SI 3 Evacuació d’ocupants 
 
Càlcul d’ocupació 
 
El càlcul d’ocupació prevista en la planta primera de l’edifici, per tal de dimensionar la nova 
escala d’evacuació, s’ha efectuat adoptant els valors de densitat d’ocupació de la taula 2.1 i 
aplicats a la superfície útil de cada zona.  

 
 

Recinte Ús previst Sup  Densitat         Ocup N.sortides Recor  Ampl 
                  Norma         Proj.        Norma        Proj.           Norma    Proj. 

Planta 1ª Adm(Docent <1000m2  5m2/pers         112    2          2          50           29            1          1     
 
Les condicions dels elements d’evacuació de l’edifici compleixen els requisiits de l’apartat 3 
del DB SI.  
 
A efectes de càlcul de la capacitat d’evacuació de les escales i de la distribució dels 
ocupants entre elles, quan existeixin vàries escales com és el cas, s’ha de considerar 
inutilitzar en la seva totalitat una d’elles, sota la hipòtesis més desfavorable, per tant, serà 
necessària l’execució d’una nova sortida d’evacuació en el volum del centre.  
 
Segons l’estudi que es va realitzar per la mateixa arquitecta al 2009 conjuntament amb AIA 
instal.lacions arquitectòniques es justificava que l’ocupació total de l’edifici era de 294 
persones segons els projecte que es va plantejar en aquell moment inclosos dos altells, un 
per planta amb una ocupació de 54 persones que ara no caldria quantificar. Per tant, 
l’ocupació total de l’edifici seria de 240 persones en total. Segons la superfície útil i la 
distribució de Planta Primera actual estaríem amb 112 persones per evacuar. 59 persones 
evacuarien per la nova escala.  
 
La nova escala hauria d’assumir el 50% de l’ocupació en Planta 1ª, per tant, l’evacuació de 
60 persones.  
 
Per la redacció del present projecte s’ha verificat l’exactitud i vigència del càlcul efectuat al 
2009. 
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Elements d’evacuació 
 
Es garanteix que els ocupants situats en qualsevol punt ocupable del mateix (orígen 
d’evacuació) pugui abandonar-lo sortint a un espai exterior segur o bé arribar a un lloc segur 
dins del mateix edifici.  

A)   Sortides d’evacuació 
 
1.   Sortida de Planta Primera: hi ha 2 sortides de planta (1 exterior i 1 interior) 
2.   Sortida de Planta Baixa: Hi ha 3 portes de sortida a l’exterior 
3.   Sortida de l’Edifici: L’edifici disposa de 4 sortides de l’edifici a espai exterior 

segur a l’espai exterior de Can Ricart.  
4.   Espai exterior segur: Es considera que l’espai exterior de Can Ricart es dóna per 

finalitzada l’evacuació dels ocupants 
5.   Recorreguts d’evacuació: Els recorreguts del centre compleixen:  

. Els recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta és inferior a 50m 

. La longitud de recorregut fins un punt des d’on parteixen dos recorreguts 
alternatius  no excedeixen de 25m.  
 

B)   Dimensionat dels elements d’evacuació 
El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha realitzat segons la taula 4.1 del DB SI 
 

Element  Situació  Dimensionat Persones  Dimensió    Valor Mínim      Valor Adoptat 
Portes i passos Porta sotida P1 A>=P/200 59 pers  0,30m       0,80m              1,00m 
Passadía  P1  A>=P/200 59 pers  0,30m       0,80m                4,10m 
Escales 
No protegides Nova escala A>=P/160 59 pers  0,375m      0,80m    1,09m  
(evac descendent) 

  
 
DB SI 4 Instal.lacions de protecció contra incendis 
D’acord amb el DB SI4 les instal.alcions i mitjans de protecció contra incendis previstos seran les 
descrites en els següents punts.  
 
Tots els elements i instal.lacions de protecció contra incendis compliran el vigent Reglament 
d’Instal.lacions de Protecció contra incendis i les normes sectorials i UNEs que li siguin d’aplicació.  
 
Totes les instal.lacions de protecció contra incendis seran executades per instal.ladors autoritzats i 
justificades amb els corresponents certificats.  
 
Extintors portàtils 
No hi ha ampliació de superfícies ni nous sectors en l’àmbit de l’actuació projectada i en 
conseqüència no cal considerar la instal.lació d’extintors portàtils.  
 
Senyalització  
La nova sortida d’emergència serà objecte de la senyalització.  
 
Tots els mitjans manuals de protecció contra incendis estaran senyalitzats amb el senyal 
corresponent (UNE 23033-1) segons s’indica al plànol de planta i la seva mida serà:  
 
 210x210 mm quan la distància d’observació sigui <=10m 
 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20m 
 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30m 
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Les senyals hauran de ser visibles també en cas de manca d’enllumenat ordinari. Quan siguin 
fotoluminiscens, les seves característiques lluminoses compliran la norma UNE 23035-4 2003. 
 
La sortida es senyalitzarà amb retolació especial. La nova sortida es retolarà com a “SORTIDA 
D’EMERGÈNCIA”ja que està destinada a aquest fi.  
 
Amb el nou circuit per evacuar la Planta Primera caldrà verificar que des de cada punt d’evacuació hi 
ha els rètols amb indicatius dins de cada zona de la sortida assignada per l’àrea i les persones de la 
mateixa, de tal dorma que no es puguin tenir errades amb l’elecció de la sortida.  
 
En principi el projecte no contempla substituir la retolació actualment existent , que s’haurà de fer en 
el marc de la redacció d’un Pla d’Evacuació que modifiqui l’actual, per recollir la nova sortida de 
planta.  
 
DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
 
Malgrat que no es pot donar compliment al “DB SI 2 Propagació exterior 1 Medianería y 
fachada punt 2” on es límita el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi entre dos 
sectors d’incendi que no siguin al menys EI60, com és el cas de les actuals obertures, han 
d’estar separades la distància de 3m en posar l’element de l’escala a 0º és a dir paral.lel a la 
façana actual es considera que és més important poder donar compliment al DB SI3 
Evacuació dels Ocupants i donar aquesta millora a l’edifici.  
 
El projecte de l’escala d’emergència preveu la construcció de la fonamentació de les 
escales amb formigó armat i l’estructura de la mateixa amb una estructura prefabricada 
d’acer lainat en calent i galvanitzat.  
 
En tractar-se d’un element prefabricat és aquest qui ha dóna les garanties d’estabilitat 
estructural i resistència.  
 
Respecte el terreny i la fonamentació i la base que es realitza in situ per recolzament de 
l’escala:  
 
Terreny: segons el geotècnic realitzat al 2008 per Sondgea es considera que la primera 
capa amb un gruix de 90-240cm és la capa R és barreja de sorres amb grava fina i argila 
llimosa, amb tonalitat marró o marró fosc-gris passant amb la profunditat una coloració 
negra .  
Té una Densitat de 1,85t/m3 una cohesió Nul.la a 0.05Kg/cm2 i un angle de fregament 
intern de 27º 
Aquestes dades s’hauran de confirmar a l’obra 
 
Ciment: els ciments que s’empraran en l’execució deles elements estructurals compliran 
l’especificat en la “instrucción para la recepción de Cementos RC-97” 
 
 
 
FORMIGÓ ARMAT (MÈTODES DE CÀLCUL) 
 
La determinació de les sol.licitacions s’ha realitzat segons els principis de la Mecànica 
Racional, complementats per les teories clàssiques de  la Resistència de Materials i de 
l’Elasticitat.  
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D’acord amb la Norma EHE (Cap.II) el procés general de càlcul emprat és el dels “estats 
límits” en el que es tracta de reduir a un valor suficientment baix la probabilitat de què 
s’assoleixin aquells estats límits que posen l’estructura fora de servei.  
 
Les comprovacions dels estats límits últims (equilibri, esgotment o trencament, inestabilitat o 
pandeig, adherència, aconratge i fatiga) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb 
accions majorades i propietats resistents dels materials minorades, mitjançant una sèrie de 
coeficients de seguretat.  
 
Les comprovacions dels estats límits d’utilització (fissuració i deformació) es realitzen per a 
cada hipòtesi de càrrega amb accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels 
materials del servei (sense minorar) 
 
QUADRE CARACTERÍSTIQUES 
 
Resistència  
Característica als 28 dies fck (N/mm2) per tota l’obra: 25 
Tipus d’ambient fonaments: IIa 
Màxima relació aigua/ciment (A/C): 0,60 
Quantitat mínima de ciment (Kp/m3): 250 
Tamany màxim en l’àrid (mm): 20 
Consistència del formigó per tota l’obra: TOVA 
Assentament Con d’Abrams per tota l’obra: 6-9cm 
Sistema de compactació per tota l’obra: vibrat 
Nivell de control previst per tota l’obra: Estadístic 
Coeficient de Minoració: 1,5 
Resistència de càlcul del formigó fck (N/mm2): 16,67 
 
 
 
 
         80 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
Els   capítols   corresponents   a   la   Memòria   constructiva   d’edificació,   MCe,   amb   la   corresponent   clau  
d’identificació,  són:  
  
MC  00    Treballs  previs  i  d'implantació    
MC  01    Enderrocs  i  moviments  de  terres  
MC  02    Estructures  i  elements  de  protecció  
MC  03    Tancaments  i  divisòries  
MC  04    Paviments  
MC  05   Tancaments  i  divisòries  practicables  
MC  06   Instal·lacions    
MC  07    Ajudes  del  ram  de  paleta  
MC  08   Gestió  de  residus  
MC  09   Seguretat  i  salut  
  
Donades  les  característiques  del  projecte  la  present  memòria  fa  referència  únicament  als  capítols  en  
els  que  s‘intervé.  

  

MC  00.  Treballs  previs  i  d'implantació  
  
00.01  Treballs  previs  i  d'implantació  
En  aquest  apartat  es  preveuen  les  operacions  prèvies  a  l’inici  d’execució  de  les  tasques  de  major  
entitat.  

  

Aquestes  operacions  corresponen  a  la  neteja  i  esbrossada  de  l’àmbit  d’ocupació,  tant  d’andròmines  
com  de  vegetals,  amb  mitjans  manuals,  i  posteriorment  el  desmuntatge  de  la  pèrgola  i  els  elements  
i/o  mobiliari  existents.  

  

Per  altra  banda,  es  considera  oportú  reservar  una  partida  per  l’adequació  dels  accessos  per  la  
maniobrabilitat  de  la  maquinària  necessària  per  dur  a  terme  l’enderroc  del  paviment  elevat  existent.  

  

Finalment  també  es  té  en  compte  la  possible  adequació  de  les  instal·lacions  existents,  tant  les  
afectades  en  l’àmbit  exterior  com  les  possiblement  afectades  per  la  incorporació  de  l’escala  
provisional  de  sortida  d’emergència  i  les  operacions  d’implantació  de  la  nova  porta  exterior.  

  

  

00.02  Operacions  de  consolidació  de  l’edifici  existent  
Degut  a  l’estat  actual  dels  edificis  colindants  i  la  proximitat  d’execució  de  les  obres  a  aquests,  es  
considera  oportú  reservar  una  partida  en  concepte  de  consolidació  per  possibles  afectacions  a  
subsanar  i  derivades  de  l’execució  de  les  obres.  

  

Aquests  podria  ésser  la  reparació  d’esquerdes  o  despreniments  de  materials  com  a  conseqüència  de  
la  utilització  de  maquinària  en  l’enderroc  dels  paviments  existents,  rebliment  de  rases  amb  graves,  
enderroc  per  col·locació  de  porta  exterior  o  per  el  muntatge  de  l’escala  provisional  de  sortida  
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d’emergència.  

  

  

MC  01.  Enderrocs  i  moviment  de  terres  
  
01.01  Enderrocs    

Es  preveuen  els  treballs  d’enderroc  parcial  del  paviment  elevat  existent,  amb  compressor  i  mitjans  
manuals  i  mecànics,  amb  la  corresponent  càrrega  i  gestió  dels  residus  resultants,  així  com  la  
formació  de  talls  en  la  paret  existent  d’obra  ceràmica  de  6  a  8  cm  de  fondària  amb  disc  de  
carborúndum,  i  posterior  enderroc  del  tancament  exterior  amb  mitjans  manuals  per  a  col·locació  de  
tancament  practicable  exterior.  

  

Està  previst  que  els  treballs  d’enderroc  de  la  paret  existent  es  duguin  a  terme  sota  la  supervisió  de  
restaurador,  tenint  en  compte  la  qualificació  de  l’edifici  patrimonial  i  per  garantir  en  tot  moment  que  
les  operacions  s’executen  amb  la  major  cura  possible.  

  

És  probable  que  durant  les  operacions  d’actuació  s’hagi  d’enderrocar  o  adequar  algunes  zones  
afectades,  ja  sigui  per  la  deficiència  en  els  tancaments  exteriors  de  façana  com  per  el  correcte  
condicionament  de  l’estat  actual  envers  la  zona  d’actuació.  

És  per  aquest  motiu  que  s’ha  tingut  en  compte  algunes  partides  de  previsió  per  fer  front  a  possibles  
imprevistos  resultants  de  les  premisses  indicades  en  el  paràgraf  anterior.  

  

  
MC  02.  Estructures  i  elements  de  protecció  
  
02.01  Estructures  i  elements  de  protecció  

L’escala  de  sortida  d’emergència  es  realitzarà  amb  sistema  desmuntable  d’acer  galvanitzat  i  perfils  
tubulars  de  la  casa  comercial  LAYHER,    la  qual  es  muntarà  i  es  fixarà  en  la  part  inferior  per  mitjà  de  
platines  i  perns  d’ancoratge  amb  tacs  químics  o  cargols  expansius  estructurals  a  la  nova  llosa  de  
formigó,  mentre  que  en  la  façana  es  fixarà  seguint  els  punts  i  criteris  indicats  per  el  fabricant.  

  

L’escala  durà  incorporada  la  barana  de  seguretat  homologada,  així  com  el  paviment  antilliscant  
classe  C3  segons  el  CTE  DB-SUA.  

  

En  qualsevol  cas,  les  fixacions  que  es  realitzin  en  els  paraments  verticals  existents,  es  segellaran  i  
deixaran  correctament  acabades  per  garantir  l’estanquitat  en  els  punts  d’actuació.  

  

Finalment  es  tindrà  en  compte  la  col·locació  de  l’element  de  remat  entre  el  replà  superior  de  l’escala  
provisional  de  sortida  d’emergència  i  el  marxapeu  en  la  porta  de  sortida  de  planta  primera,  permetent  
per  mitjà  de  remat  metàl·lic,  prefabricat  o  petri,  la  continuïtat  en  la  planeïtat  de  l’acabat  superficial,  
així  com  l’estanquitat  davant  l’acció  del  vent  i  la  pluja.  
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MC  03.  Tancaments  i  divisòries  
  
03.01  Reconstrucció  de  brancals  i  llindes  

Es  realitzarà  la  reconstrucció  dels  brancals  i  la  llinda  afectats  per  l’enderroc  de  la  paret  existent  i  per  
la  col·locació  de  la  nova  fusteria  exterior,  i  tapat  de  la  part  superior  sobrant  del  buit  d’obra,  mitjançant  
paret   d’obra   ceràmica   acabada   per   la   cara   interior   amb   enguixat   i   pintat,   mentre   que   per   la   cara  
exterior  anirà  revestida  amb  morter  de  calç  i  acabat  pintat.  
  
Es   tindrà   especial   cura   en   les   actuacions   de   façana,   supervisant   les   operacions   per   tècnic  
restaurador,  així  com  s’incorporarà  armadura  d’acer   inoxidable  per   la  correcta  unió  entre   les  noves  
peces  de  formació  de  brancals  i  paret  i  la  paret  existent,  consolidant  el  tancament  resultant.  
  
Per  la  formació  de  la  llinda  s’utilitzarà  un  perfil  d’acer  laminat  en  calent  i  galvanitzat,  tipus  HEB-140,  
que  es  col·locarà  recolzat  sobre  daus  de  formigó  realitzats  en  les  parets  existents,  i  el  qual  quedarà  
revestit   per   peces   d’obra   ceràmica   amb   incorporació   de   malla   de   poliéster   aplicada   amb   morter  
adhesiu   per  millorar   les   prestacions   de   retracció   i   millorar   l’adherència   entre   el   perfil   metàl·lic   i   el  
revestiment  exterior  i  interior.  
    
  
MC  04.  Paviments  
  

04.01  Subbases  

Per   la   regularització   de   la   cota   d’acabat   del   paviment   exterior   i   per   donar   solució   als   dos   nivells  
existents,   es   procedirà   a   realitzar   una   subbase   de   granulats   de   material   reciclat   de   formigons   en  
tongades  de  25  cm,  com  a  màxim,  fins  a  un  total  d’aproximadament  50  cm,  assolint  la  cota  d’inici  de  
la  llosa  de  formigó.  
  
Aquesta   subbase  de  graves   reduirà   la  possibilitat   de   compactació  diferida  del  material,  millorant   el  
repartiment  de  càrregues  i  la  òptima  planeïtat  de  l’acabat  final.  
04.02  Paviments  de  formigó  

Previ  l’execució  de  paviment  exterior  de  formigó,  es  col·locarà  una  làmina  separadora  de  polietilè  de  
100  μm  i  96  g/m2,  col·locada  no  adherida,  en  la  zona  en  contacte  amb  la  subbase  de  graves,  evitant  
d’aquesta  manera  la  pèrdua  de  material  en  el  moment  de  formigonat.  
  
Es   preveu   col·locar   una   junta   de   dilatació   al   contorn   del   paviment   de   formigó   a   tocar   a   l'edifici,  
mitjançant   una   aïllament   amb   planxes   de   poliestirè   expandit   EPS,   de   30   kPa   de   tensió   a   la  
compressió,  de  20  mm  de  gruix,  de  0,45  m2.K/W  de  resistència  tèrmica,  amb  cares  de  superfície  llisa  
i  cantell  llis,  col·locades  no  adherides.  
  
Per  realitzar  aquest  paviment   i   l’esglaonat  es  realitzarà  un  encofrat  amb  tauler  de  fusta  per  a   lloses  
de  fonaments.  
  
El   paviment   exterior   s’executarà   amb   formigó   de   25   cm   de   gruix   acabat   amb   4   kg/m2   de   pols   de  
quars,  amb  formigó  HA-25/B/20/IIa  de  consistència  tova,  grandària  màxima  del  granulat  20  mm,  amb  
>=  300  kg/m3  de  ciment,  apte  per  a  classe  d'exposició  IIa,  col·locat  mitjançant  bombeig  o  amb  camió  
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i   transport   interior   mecànic,   estesa   i   vibratge  manual   i   remolinat   mecànic,   i   l'armadura   serà   per   a  
lloses   de   formigó   AP500   T   amb   malla   electrosoldada   de   barres   corrugades   d'acer   ME   15x15   cm  
D:10-10  mm  6x2,2  m  B500T  UNE-EN  10080.  
  
L'acabat  superficial  del  paviment  serà  ratllat  manual,  i  la  junta  de  dilatació  entre  el  paviment  i  l'edifici,  
es  realitzarà  un  reblert  de  junt  amb  cordó  cel·lular  de  polietilè  expandit  de  diàmetre  20  mm,  col·locat  
a  pressió  a  l'interior  del  junt,  i  posterior  segellat  de  junt  entre  materials  d'obra  de  20  mm  d'amplària  i  
10  mm  de  fondària,  amb  massilla  de  silicona  neutra  monocomponent,  aplicada  amb  pistola  manual,  
prèvia  imprimació  específica.  
  
Per  assegurar  la  correcta  unió  entre  la  zona  de  formigó  repicada  (formigó  vell)  i  el  nou  paviment  que  
s’executarà   a   sobre   en   la   zona   indicada,   s’aplicarà   un   pont   d’unió   mitjançant   morter   de   ciment   i  
resines  epoxídiques  modificades,  el  qual  s’aplicarà  tenint  en  compte  la  preparació  prèvia  del  suport  i  
els  temps  d’espera  indicats  per  el  fabricant.  
  
  

MC  05.  Tancaments  i  divisòries  practicables  
  

05.01  Tancaments  practicables  d'acer  

A  planta  primera  es  col·locarà  una  porta  tallafocs  metàl·lica,  EI2-C  60,  d’una  fulla  batent  de  100  cm  
d’amplada  i  una  tarja  fixa,  per  a  una  llum  de  160x210  cm,  amb  tanca  antipànic,  incloent  el  premarc  de  
base  d’acer  galvanitzat  fixat  mecànicament  a  elements  resistents.  
Per  tal  d’evitar  l’accés  des  de  l’exterior,  aquesta  porta  durà  incorporat  un  pany  amb  clau  i  sistema  de  
desbloqueig  mitjançant  sistema  específic  en  la  barra  antipànic.  
  
  
MC  06.  Instal·lacions  
  

06.01  Instal·lació  de  posta  a  terra  

S'inclou   la   xarxa   de   posta   a   terra  mitjançant   ànode   de   sacrifici   de  magnesi   amb   conductor   de   de  
coure  nu,  unipolar  de  secció  1x35  mm2,  muntat  en  malla  de  connexió  a  terra,  piqueta  de  connexió  a  
terra   d'acer,   amb   recobriment   de   coure   300   μm   de   gruix,   de   1500   mm   llargària   de   14,6   mm   de  
diàmetre,  clavada  a  terra  i  dos  punts  de  connexió  a  terra  amb  pont  seccionador  de  platina  de  coure,  
muntat  en  caixa  estanca  i  col·locat  superficialment.  
  
  
MC  07.  Ajudes  del  ram  de  paleta  
  
07.01  Ajudes  ram  de  paleta  

Es   preveu   una   partida   per   ajudes   del   ram   de   paleta   a   industrials   o   reconstrucció   d'elements  
deteriorats  o  necessaris  per  acabar   les  obres  correctament,  amb  aportació  de  materials,  elements   i  
mecanismes  necessaris  i  auxiliars  per  dur  a  terme  les  operacions  correctament.  
  
  
MC  08.  Gestió  de  residus  
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08.01  Gestió  de  residus  

Es  preveu  una  partida  en  concepte  de  la  gestió  de  residus  d'enderroc  i  de  construcció  resultants  de  la  
totalitat   de   l'obra,   segons   la   fitxa   de   l'estudi   de   gestió   de   residus.   Inclou   càrrega   i   transport   dels  
residus  a  abocadors   i   centres  de   reciclatge  amb  contenidors   i   camions,   així   com   també  s'inclou  el  
pagament  dels  cànons  específics,  etc.  
  
  
MC  09.  Seguretat  i  salut  
  
09.01  Seguretat  i  salut  

Es   preveu   una   partida   en   concepte   de   la   seguretat   i   salut   a   l’obra   en   base   a   l’estudi   bàsic   de  
seguretat  i  salut.  
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ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
  
ME  1.  Estudi  de  l’organització  i  del  desenvolupament  de  les  obres  
  

Es   considera  que  en   cas  de   ser   necessari   les   obres  es  poden  dur   a   terme  mantenint   l’activitat   de  
l’edifici,  establint  les  proteccions  adients,  ja  que  es  porten  a  terme  en  l’exterior  d’aquest.  
  
L’àmbit  d’intervenció  es  concentra  en   la  zona  exterior  on  s'executarà   la  nova  escala  provisional  de  
sortida  d'emergència,  mentre  que  en  l'espai  interior  de  planta  primera  a  tocar  a  la  façana  on  s'ubica  la  
nova   escala,   es   realitzaran   diferents   operacions   de   reforma   que   es   descriuen   a   la   memòria  
descriptiva,  constructiva  i  es  grafien  a  la  documentació  gràfica.    
  
Es  disposarà  d’una  zona  per  ubicar  els  materials  i  elements  necessaris  per  executar  les  obres  i  poder  
treballar  sense  tenir  cap  problema  d’abassegaments.  
  
Tanmateix   en   el   projecte   es   preveu   petites   operacions   de   consolidació   parcial   de   les   edificacions  
veïnes  afectades  per  l’execució  de  les  obres  que  s’executaran  en  cas  d’ésser  necessàries.  
  
  
ME  2.  Termini  d’execució  
  

Per   les   característiques   de   les   obres   a   executar   es   preveu   un   temps   d’execució   de   les   diferents  
actuacions  objecte  d’aquest  projecte  màxim  tres  setmanes.  
  
  
ME  3.  Pla  de  treball  
  

Les  obres  d’execució  es  duran  a  terme  seguint  una  planificació  pràcticament  lineal  per  cada  una  de  
les  actuacions.  
  
S’iniciaran   les   actuacions  amb  els   treballs   previs   de  neteja   i   esbrossada  de   l’àmbit   d’actuació,   així  
com  la  retirada  de  la  pèrgola  i  elements  existents.  
  
A   continuació   es   procedirà   a   l’enderroc   parcial   del   paviment   elevat   existent   i   preparació   per   a   la  
formació   del   nou   paviment   de   formigó,   el   qual   es   condicionarà   amb   reblert   de   graves,   làmines  
separadores  i  ponts  d’unió  executant  dites  operacions  prèviament  a  l’execució  del  paviment.  
Seguidament   es   prepararà   el   contorn,   es   col·locarà   l’armat   i   s’abocarà   el   formigó   del   paviment,  
donant-li  un  acabat  ratllat.  
  
Una  vegada  el  formigó  hagi  endurit  i  permeti  el  treball  i  sustentació  de  petites  càrregues,  s’iniciarà  el  
muntatge  de  l’escala  provisional  de  sortida  d’emergència.  
  
Finalment  i  per  aprofitar  l’ús  de  l’escala,  es  procedirà  a  l’enderroc  de  la  paret  exterior  per  la  ubicació  
de   la   porta   de   sortida   d’emergència,   la   col·locació   d’aquesta   i   intervencions   en   l’interior   per   a  
adequació  de  les  zones  afectades.  
  
El   pla   definitiu   de   les   actuacions   caldrà   que   el   proposi   el   contractista   en   la   justificació   del   termini  
d’execució   de   la   seva   oferta,   aquest   pla   abans   de   ser   aprovat   per   a   la   seva   execució   es   donarà  
coneixement  i  s’acordarà  amb  la  direcció  del  centre.  
  
  
ME  4.  Expropiacions  i  serveis  afectats  
  

L’actuació  a  realitzar,  no  implica  cap  expropiació  de  sòl  ni  afecta  cap  servei  urbà.  
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ME  5.  Manteniment  de  les  obres  projectades  
  

Els   sistemes   projectats   en   aquest   actuació   no   tenen   requeriments   especials   de   manteniment,   en  
general   s’han   de   preveure   els   manteniments   normals   dels   sistemes   d'estructures   provisionals   i  
bastides,  realitzant  un  manteniment  periòdic  d’acord  amb  el  pla  de  manteniment.  
  
De  forma  general,    es  tindran  en  consideració  les  següents  operacions:    
  
Inspeccions  tècniques  dels  acabats  dels  diferents  paviments,  revestiments  i  tancaments  exteriors.  
Les  ferramentes  de  la  porta  exterior  s'ha  de  greixar  periòdicament  perquè  funcionin  amb  suavitat.    
Les  baranes  de   l'escala   i  altres  elements  metàl·lics  d'acer  es  sanejaran   i   repintaran  quan  presentin  
signes  d'oxidació.  
Revisions  de  l’estat  de  conservació  de  l'estructura  de  l'escala.  
Revisions  de   l’estat  de  conservació  dels  punts  singulars   (juntes,   trobades  amb  paraments  verticals,  
obertures  i  accessos,  entre  d'altres).  
  
El  Manual  d'us   i  Manteniment,   que   s'adjunta  a   l'annex  corresponent,   fa  una  proposta  detallada  del  
manteniment  normal  i  periòdic  d'aquets  sistemes.    
 
  



  
  

ARANTXA MANRIQUE, estudi d’arquitectura i paisatge Carrer Carretes 47 baixos 08001 Barcelona .              
661 350 630 . hola@arantxamanrique.com 

  

5. NORMATIVA APLICABLE 
 

NORMATIVA	  TÈCNICA	  GENERAL	  D’EDIFICACIÓ	   	  

	   	  

El	  Decret	  462/1971	  del	  Ministerio	  de	  la	  Vivienda	  	  (BOE:	  24/3/71):	  "Normas	  sobre	  redacción	  de	  proyectos	  y	  dirección	  de	  obras	  de	  
edificación",	  estableix	  que	  en	  la	  memòria	  i	  en	  el	  plec	  de	  prescripcions	  tècniques	  particulars	  de	  qualsevol	  projecte	  d'edificació	  es	  
faci	  constar	  expressament	  l'observança	  de	  les	  normas	  de	  la	  presidencia	  del	  gobierno	  i	  les	  del	  ministerio	  de	  la	  vivienda	  sobre	  la	  
construcció	  vigents.	  

És	  per	  això	  convenient	  que	  en	  la	  memòria	  figuri	  un	  paràgraf	  que	  faci	  al·∙lusió	  a	  l'esmentat	  decret	  i	  especifiqui	  que	  en	  el	  projecte	  
s'han	  observat	  les	  normes	  vigents	  aplicables	  sobre	  construcció.	  

Així	  mateix,	  en	  el	  plec	  de	  prescripcions	  tècniques	  particulars	  s'inclourà	  una	  relació	  de	  les	  normes	  vigents	  aplicables	  sobre	  
construcció	  i	  es	  remarcarà	  que	  en	  l'execució	  de	  l'obra	  s'observaran	  les	  mateixes.	  

El	  marc	  normatiu	  actual	  de	  l’edificació	  es	  basa	  en	  la	  Llei	  d’Ordenació	  de	  l’Edificació,	  que	  es	  desplega	  amb	  el	  Codi	  tècnic	  de	  
l’Edificació,	  CTE,	  i	  es	  complementa	  amb	  la	  resta	  de	  reglaments	  i	  disposicions	  d’àmbit	  estatal,	  autonòmic	  i	  local.	  També,	  cal	  tenir	  
present	  que,	  en	  molts	  casos,	  el	  text	  legal	  remet	  a	  altres	  normes,	  com	  UNE-‐EN,	  UNE,	  CEI,	  CEN.	  

Paral·∙lelament,	  per	  garantir	  les	  exigències	  de	  qualitat	  de	  l’edificació,	  les	  característiques	  tècniques	  dels	  productes,	  equips	  i	  
sistemes	  que	  s’incorporin	  amb	  caràcter	  permanent	  als	  edificis,	  hauran	  de	  dur	  el	  marcatge	  CE,	  de	  conformitat	  amb	  la	  Directiva	  
89/106/CEE	  de	  productes	  de	  construcció,	  i	  els	  Decrets	  i	  normes	  harmonitzades	  que	  la	  despleguen.	  

EN	  AQUEST	  DOCUMENT	  D’AJUDA	  LA	  NORMATIVA	  TÈCNICA	  S’HA	  ESTRUCTURAT	  EN	  RELACIÓ	  ALS	  CAPÍTOLS	  DEL	  PROJECTE	  PER	  
FACILITAR	  LA	  SEVA	  APLICACIÓ.	  S’ORDENA	  EN	  ASPECTES	  GENERALS,	  REQUISITS	  GENERALS	  DE	  L’EDIFICI,	  SISTEMES	  
CONSTRUCTIUS	  I,	  FINALMENT,	  DOCUMENTACIÓ	  COMPLEMENTÀRIA	  DEL	  PROJECTE	  COM	  LA	  CERTIFICACIÓ	  ENERGÈTICA	  O	  EL	  
CONTROL	  DE	  QUALITAT.	  S’IDENTIFICA	  EN	  COLOR	  NEGRE	  LA	  NORMATIVA	  D’ÀMBIT	  ESTATAL,	  EN	  COLOR	  VERMELL	  LA	  
NORMATIVA	  DE	  L’ÀMBIT	  CATALÀ	  I	  EN	  COLOR	  BLAU	  ES	  PREVEUEN	  LES	  POSSIBLES	  ORDENANCES	  I	  DISPOSICIONS	  MUNICIPALS.	  

AQUESTA	  RELACIÓ	  DE	  NORMATIVA	  TÈCNICA	  TÉ	  CARÀCTER	  GENÈRIC	  I	  CALDRÀ	  ADEQUAR-‐LA	  I	  COMPLETAR-‐LA	  EN	  CADA	  
PROJECTE	  EN	  FUNCIÓ	  DEL	  SEU	  ABAST	  I	  DELS	  USOS	  PREVISTOS.	  
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Nota:	  
	  

Color	  negre:	  legislació	  d’àmbit	  estatal	  

Color	  granate:	  legislació	  d’àmbit	  autonòmic	  

Color	  blau:	  legislació	  d’àmbit	  municipal	  
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NORMATIVA	  TÈCNICA	  GENERAL	  D’EDIFICACIÓ	   	  
	  

Aspectes	  generals	  

Ley	  de	  Ordenación	  de	  la	  Edificación,	  LOE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ley	  38/1999	  (BOE:	  06/11/99),modificació:	  Ley	  52/2002,(BOE	  31/12/02).	  Modificada	  pels	  Pressupostos	  generals	  de	  l’estat	  per	  a	  l’any	  2003.	  art.	  

105	  i	  la	  Ley	  8/2013	  (BOE	  27/6/2013)	  

	  	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación,	  CTE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.1.  RD	  314/2006,	  DE	  17	  DE	  MARÇ	  DE	  2006	  (BOE	  28/03/2006)	  MODIFICAT	  PER	  RD	  1371/2007	  (BOE	  23/10/2007),	  ORDEN	  VIV	  984/2009	  
(BOE	  23/4/2009)	  I	  LES	  SEVES	  CORRECCIONS	  D’ERRADES	  (BOE	  20/12/2007	  I	  25/1/2008).	  RD	  173/10	  PEL	  QUE	  ES	  MODIFICA	  EL	  CODI	  TÈCNIC	  DE	  
L’EDIFICACIÓ,	  EN	  MATÈRIA	  D’ACCESSIBILITAT	  I	  NO	  DISCRIMINACIÓ	  A	  PERSONES	  CON	  DISCAPACITAT.	  (BOE	  11.03.10),	  LA	  LEY	  8/2013	  (BOE	  
27/6/2013)	  I	  LA	  ORDEN	  FOM/	  1635/2013,	  D'ACTUALITZACIÓ	  DEL	  DB	  HE	  (BOE	  12/09/2013)	  AMB	  CORRECCIÓ	  D'ERRADES	  (BOE	  08/11/2013)	  	  

Desarrollo	  de	  la	  Directiva	  89/106/CEE	  de	  productos	  de	  la	  construcción	  

RD	  1630/1992	  modificat	  pel	  RD	  1328/1995.	  (marcatge	  CE	  dels	  productes,	  equips	  i	  sistemes)	  

Normas	  para	  la	  redacción	  de	  proyectos	  y	  dirección	  de	  obras	  de	  edificación	  

D	  462/1971	  (BOE:	  24/3/71)modificat	  pel	  RD	  129/85	  (BOE:	  7/2/85)	  

Normas	  sobre	  el	  libro	  de	  Ordenes	  y	  asistencias	  en	  obras	  de	  edificación	  

O	  9/6/1971	  (BOE:	  17/6/71)	  correcció	  d’errors	  (BOE:	  6/7/71)	  modificada	  per	  l’O.	  14/6/71(BOE:	  24/7/91)	  

Libro	  de	  Ordenes	  y	  visitas	  	  

D	  461/1997,	  de	  11	  de	  març	  

Certificado	  final	  de	  dirección	  de	  obras	  

D	  462/1971	  (BOE:	  24/3/71)	  

	  

REQUISITS	  BÀSICS	  DE	  QUALITAT	  DE	  L’EDIFICACIÓ	  
	  
Ús	  de	  l’edifici	  	  
	  

Habitatge	  

Llei	  de	  l'habitatge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Llei	  18/2007	  (DOGC:	  9/1/2008)	  i	  correcció	  errades	  (DOGC	  7/2/2008)	  

Condicions	  mínimes	  d’habitabilitat	  dels	  habitatges	  i	  la	  cèdula	  d’habitabilitat	  	  	  

D	  141/2012	  (DOGC	  2/11/2012).	  Incorpora	  condicions	  d’accessibilitat	  per	  als	  edificis	  d’habitatge,	  tant	  elements	  comuns	  com	  a	  

l’interior	  de	  l’habitatge.	  

Acreditació	  de	  determinats	  requisits	  prèviament	  a	  l’inici	  de	  la	  construcció	  dels	  habitatges	  

D	  282/91	  (DOGC:15/01/92)	  Requisits	  documentals	  per	  iniciar	  les	  obres.	  

Llocs	  de	  treball	  

Disposiciones	  mínimas	  de	  seguridad	  y	  salud	  en	  los	  lugares	  de	  trabajo	  
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RD	  486/1997,	  de	  14	  d’abril	  (BOE:	  24/04/97).	  Modifica	  i	  deroga	  alguns	  capítols	  de	  la	  “Ordenanza	  de	  Seguridad	  y	  Higiene	  en	  el	  

trabajo”.	  (O.	  09/03/1971)	  

Altres	  usos	  

Segons	  reglamentacions	  específiques	  

  
Accessibilitat	  	  
	  

1.2.  CONDICIONES	  BÁSICAS	  DE	  ACCESIBILIDAD	  Y	  NO	  DISCRIMINACIÓN	  DE	  LAS	  PERSONAS	  CON	  DISCAPACIDAD	  PARA	  EL	  
ACCESO	  Y	  UTILIZACIÓN	  DE	  LOS	  ESPACIOS	  PÚBLICOS	  URBANIZADOS	  Y	  EDIFICACIONES	  	  

RD	  505/2007	  (BOE	  113	  de	  l'11/5/2007).	  Desarrollo	  de	  	  la	  LIONDAU,	  Ley	  de	  Igualdad	  de	  oportunidades	  y	  no	  discriminación	  y	  acceso	  

universal.	  

CTE	  Part	  I	  Exigències	  bàsiques	  de	  seguretat	  d’utilització	  i	  accessibilitat,	  SUA	  	  

CTE	  DB	  Document	  Bàsic	  SUA	  	  Seguretat	  d’utilització	  i	  accessibilitat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.3.  RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  I	  LES	  SEVES	  MODIFICACIONS	  

1.4.  LLEI	  D’ACCESSIBILITAT	  

Llei	  13/2014	  (DOGC	  4/11/2014)	  

1.5.  CODI	  D'ACCESSIBILITAT	  DE	  CATALUNYA,	  DE	  DESPLEGAMENT	  DE	  LA	  LLEI	  20/91	  	  	  	  

D	  135/95	  (DOGC	  24/3/95)	  

	  
Seguretat	  estructural	  
	  

CTE	  PART	  I	  EXIGÈNCIES	  BÀSIQUES	  DE	  SEGURETAT	  ESTRUCTURAL,	  SE	  	  

CTE	  DB	  SE	  DOCUMENT	  BÀSIC	  SEGURETAT	  ESTRUCTURAL,	  BASES	  DE	  CÀLCUL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CTE	  DB	  SE	  AE	  DOCUMENT	  BÀSIC	  ACCIONS	  A	  L’EDIFICACIÓ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  I	  LES	  SEVES	  MODIFICACIONS	  

	  
Seguretat	  en	  cas	  d’incendi	  
	  

1.6.  CTE	  PART	  I	  EXIGÈNCIES	  BÀSIQUES	  DE	  SEGURETAT	  EN	  CAS	  D’INCENDI,	  SI	  
1.7.  CTE	  DB	  SI	  DOCUMENT	  BÀSIC	  SEGURETAT	  EN	  CAS	  D’INCENDI	  	  

1.8.  RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  I	  LES	  SEVES	  MODIFICACIONS	  

1.9.  CTE	  DB	  SI	  DOCUMENT	  BÀSIC	  SEGURETAT	  EN	  CAS	  D’INCENDI	  	  

1.10.  REGLAMENTO	  DE	  SEGURIDAD	  EN	  CASO	  DE	  INCENDIOS	  EN	  ESTABLECIMIENTOS	  INDUSTRIALES,	  RSCIEI	  

RD	  2267/2004,	  (BOE:	  17/12/2004)	  

1.11.  PREVENCIÓ	  I	  SEGURETAT	  EN	  MATÈRIA	  D’INCENDIS	  EN	  ESTABLIMENTS,	  ACTIVITATS,	  INFRAESTRUCTURES	  I	  EDIFICIS.	  

1.12.  LLEI	  3/2010	  DEL	  18	  DE	  FEBRER	  (DOGC:	  10.03.10),	  ENTRA	  EN	  VIGOR	  10.05.10.	  
1.13.  INSTRUCCIONS	  TÈCNIQUES	  COMPLEMENTÀRIES,	  SPS	  (DOGC	  26/10/2012)	  

Ordenança	  Municipal	  de	  protecció	  en	  cas	  d’incendi	  de	  Barcelona,	  OMCPI	  2008	  (només	  per	  projectes	  a	  Barcelona)	  
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Seguretat	  d’utilització	  i	  accessibilitat	  
	  

CTE	  Part	  I	  Exigències	  bàsiques	  de	  seguretat	  d’utilització	  i	  accessibilitat,	  SUA	  	  

CTE	  DB	  SUA	  Document	  Bàsic	  Seguretat	  d’Utilització	  i	  Accessibilitat	  	  

SUA-‐1	  Seguretat	  enfront	  al	  risc	  de	  caigudes	  

SUA-‐2	  Seguretat	  enfront	  al	  risc	  d’impacte	  o	  enganxades	  

SUA-‐3	  Seguretat	  enfront	  al	  risc	  “d’aprisionament”	  

SUA-‐5	  SEGURETAT	  ENFRONT	  AL	  RISC	  CAUSAT	  PER	  SITUACIONS	  D’ALTA	  OCUPACIÓ	  	  

SUA-‐6	  SEGURETAT	  ENFRONT	  AL	  RISC	  D’OFEGAMENT	  	  

SUA-‐7	  SEGURETAT	  ENFRONT	  AL	  RISC	  CAUSAT	  PER	  VEHICLES	  EN	  MOVIMENT	  

SUA-‐8	  SEGURETAT	  ENFRONT	  AL	  RISC	  CAUSAT	  PEL	  LLAMP	  

SUA-‐9	  ACCESSIBILITAT	  

1.14.  RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  I	  LES	  SEVES	  MODIFICACIONS	  

	  
Salubritat	  

	  

CTE	  Part	  I	  Exigències	  bàsiques	  d’Habitabilitat	  	  Salubritat,	  HS	  	  

CTE	  DB	  HS	  Document	  Bàsic	  Salubritat	  	  

HS	  1	  Protecció	  enfront	  de	  la	  humitat	  

HS	  2	  Recollida	  i	  evacuació	  de	  residus	  

1.15.  HS	  3	  QUALITAT	  DE	  L’AIRE	  INTERIOR	  
1.16.  HS	  4	  SUBMINISTRAMENT	  D’AIGUA	  

HS	  5	  Evacuació	  d’aigües	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions	  

Es	  regula	  l’adopció	  de	  criteris	  ambientals	  i	  d’ecoeficiència	  en	  els	  edificis	  	  	  

D	  21/2006	  (DOGC:	  16/02/2006)	  I	  D	  111/2009	  (DOGC:16/7/2009)	  	  

	  
Protecció	  enfront	  del	  soroll	  

	  

1.17.  CTE	  PART	  I	  EXIGÈNCIES	  BÀSIQUES	  D’HABITABILITAT	  PROTECCIÓ	  DAVANT	  DEL	  SOROLL,	  HR	  	  
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1.18.  CTE	  DB	  HR	  DOCUMENT	  BÀSIC	  PROTECCIÓ	  DAVANT	  DEL	  SOROLL	  	  

1.19.  RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  I	  LES	  SEVES	  MODIFICACIONS	  
1.20.  LEY	  DEL	  RUIDO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ley	  37/2003	  (BOE	  276,	  18.11.2003)	  

1.21.  ZONIFICACIÓN	  ACÚSTICA,	  OBJETIVOS	  DE	  CALIDAD	  Y	  EMISIONES	  ACÚSTICAS	  

1.22.  RD	  1367/2007	  (BOE	  23/10/2007)	  
1.23.  LLEI	  DE	  PROTECCIÓ	  CONTRA	  LA	  CONTAMINACIÓ	  ACÚSTICA	  

Llei	  16/2002	  (DOGC	  3675,	  11.07.2002)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Reglament	  de	  la	  Llei	  16/2002	  de	  protecció	  contra	  la	  contaminació	  acústica	  

Decret	  176/2009	  (DOGC	  5506,	  16.11.2009)	  

Es	  regula	  l’adopció	  de	  criteris	  ambientals	  i	  d’ecoeficiència	  en	  els	  edificis	  	  	  

D	  21/2006	  (DOGC:	  16/02/2006)	  i	  D	  111/2009	  (DOGC:16/7/2009)	  	  

Ordenances	  municipals	  

	  
Estalvi	  d’energia	  

	  

1.24.  CTE	  PART	  I	  EXIGÈNCIES	  BÀSIQUES	  D’ESTALVI	  D’ENERGIA,	  HE	  
1.25.  CTE	  DB	  HE	  DOCUMENT	  BÀSIC	  ESTALVI	  D’ENERGIA	  

1.26.  HE-‐0	  LIMITACIÓ	  DEL	  CONSUM	  ENERGÈTIC	  

1.27.  HE-‐1	  LIMITACIÓ	  DE	  LA	  DEMANDA	  ENERGÈTICA	  

HE-‐2	  Rendiment	  de	  les	  Instal·∙lacions	  Tèrmiques	  

HE-‐3	  Eficiència	  energètica	  de	  les	  instal·∙lacions	  d’il·∙luminació	  

1.28.  HE-‐4	  CONTRIBUCIÓ	  SOLAR	  MÍNIMA	  D’AIGUA	  CALENTA	  SANITÀRIA	  

1.29.  HE-‐5	  CONTRIBUCIÓ	  FOTOVOLTAICA	  MÍNIMA	  D’ENERGIA	  ELÈCTRICA	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  Actualització	  DB	  HE:	  Orden	  FOM/	  1635/2013,	  (BOE	  12/09/2013)	  amb	  

correcció	  d'errades	  (BOE	  08/11/2013)	  	  

Es	  regula	  l’adopció	  de	  criteris	  ambientals	  i	  d’ecoeficiència	  en	  els	  edificis	  	  	  

D	  21/2006	  (DOGC:	  16/02/2006)	  i	  D	  111/2009	  (DOGC:16/7/2009)	  	  
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NORMATIVA	  DELS	  SISTEMES	  CONSTRUCTIUS	  DE	  L’EDIFICI	  
	  
	  

Sistemes	  estructurals	  

	  

CTE	  DB	  SE	  DOCUMENT	  BÀSIC	  SEGURETAT	  ESTRUCTURAL,	  BASES	  DE	  CÀLCUL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CTE	  DB	  SE	  AE	  DOCUMENT	  BÀSIC	  ACCIONS	  A	  L’EDIFICACIÓ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CTE	  DB	  SE	  C	  Document	  Bàsic	  Fonaments	  	  

CTE	  DB	  SE	  A	  Document	  Bàsic	  Acer	  	  

CTE	  DB	  SE	  M	  Document	  Bàsic	  Fusta	  	  

CTE	  DB	  SE	  F	  Document	  Bàsic	  Fàbrica	  

CTE	  DB	  SI	  6	  Resistència	  al	  foc	  de	  l’estructura	  i	  Annexes	  C,	  D,	  E,	  F	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  

NCSE-‐02	  Norma	  de	  Construcción	  Sismorresistente.	  Parte	  general	  y	  edificación	  

RD	  997/2002,	  de	  27	  de	  setembre	  (BOE:	  11/10/02)	  

EHE-‐08	  Instrucción	  de	  hormigón	  estructural	  	  

RD	  1247/2008	  ,	  de	  18	  de	  juliol	  (BOE	  22/08/2008)	  	  

Instrucció	  d'Acer	  Estructural	  EAE	  	  

RD	  751/2011	  (BOE	  23/6/2011)	  	  	  

El	  RD	  especifica	  que	  el	  seu	  	  àmbit	  d'aplicació	  és	  per	  a	  totes	  les	  estructures	  i	  elements	  d'acer	  estructural,	  tant	  d'edificació	  com	  d'enginyeria	  civil	  i	  

que	  en	  obres	  d'edificació	  es	  pot	  fer	  servir	  indistintament	  aquesta	  Instrucció	  i	  el	  DB	  SE-‐A	  Acer	  del	  Codi	  Tècnic	  de	  l'Edificació.	  

NRE-‐AEOR-‐93	  Norma	  reglamentària	  d’edificació	  sobre	  accions	  en	  l’edificació	  en	  les	  obres	  de	  rehabilitació	  estructural	  dels	  sostres	  d’edificis	  

d’habitatges	  	  

O	  18/1/94	  (DOGC:	  28/1/94)	  

	  

Sistemes	  constructius	  

CTE	  DB	  HS	  1	  Protecció	  enfront	  de	  la	  humitat	  	  

CTE	  DB	  HR	  Protecció	  davant	  del	  soroll	  	  

CTE	  DB	  HE	  1	  Limitació	  de	  la	  demanda	  energètica	  

CTE	  DB	  SE	  AE	  Accions	  en	  l’edificació	  	  

CTE	  DB	  SE	  F	  Fàbrica	  i	  altres	  

CTE	  DB	  SI	  Seguretat	  en	  cas	  d’Incendi,	  SI	  1	  i	  SI	  2,	  Annex	  F	  	  

CTE	  DB	  SUA	  Seguretat	  d’Utilització	  i	  Accessibilitat,	  SUA	  1	  i	  SUA	  2	  	  

1.30.  RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  I	  LES	  SEVES	  MODIFICACIONS.	  	  

1.31.  CODI	  D'ACCESSIBILITAT	  DE	  CATALUNYA,	  DE	  DESPLEGAMENT	  DE	  LA	  LLEI	  20/91	  	  	  	  

D	  135/95	  (DOGC:	  24/3/95)	  
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Es	  regula	  l’adopció	  de	  criteris	  ambientals	  i	  d’ecoeficiència	  en	  els	  edificis	  	  	  

D	  21/2006	  (DOGC:	  16/02/2006)	  i	  D	  111/2009	  (DOGC:16/7/2009)	  	  

	  
	  

1.32.  SISTEMA	  DE	  CONDICIONAMENTS,	  INSTAL·∙LACIONS	  I	  SERVEIS	  

	  

Instal·∙lacions	  d’ascensors	  

Disposiciones	  de	  aplicación	  de	  la	  Directiva	  del	  Parlamento	  Europeo	  y	  del	  Consejo,	  95/16/CE,	  sobre	  ascensores	  	  

RD	  1314/97	  (BOE:	  30/9/97)	  (BOE	  28/07/98)	  

1.33.  REGLAMENTO	  DE	  APARATOS	  ELEVADORES	  

O	  30/6/66	  (BOE:	  26/7/66)correcció	  d’errades	  (BOE:	  20/9/66)modificacions	  (BOE:	  28/11/73;	  12/11/75;	  10/8/76;	  13/3/81;	  21/4/81;	  

25/11/81)	  

Reglamento	  de	  aparatos	  de	  elevación	  y	  su	  manutención.	  Instrucciones	  Técnicas	  Complementarias	  	  

RD	  2291/85	  (BOE:	  11/12/85)regulació	  de	  l’aplicació	  (DOGC:	  19/1/87)modificacions	  (DOGC:	  7/2/90).	  Derogat	  pel	  RD	  	  1314/1997,	  

excepte	  els	  articles	  10,	  11,	  12,	  13,	  14,	  15,	  19	  i	  23.	  

Instrucción	  Técnica	  Complementaria	  AEM	  1	  “Ascensores”	  del	  Reglamento	  de	  aparatos	  de	  elevación	  y	  manutención,	  	  

RD	  88/2013	  (BOE	  22/2/2013)	  

Prescripciones	  Técnicas	  no	  previstas	  a	  la	  ITC-‐MIE-‐AEM-‐1	  y	  aprobación	  de	  prescripciones	  técnicas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  derogada	  pel	  RD	  1314/1997	  
llevat	  dels	  articles	  que	  remeten	  als	  articles	  vigents	  del	  reglament	  anteriorment	  esmentats	  

Resolución	  27/04/92	  (BOE:	  15/05/92)	  

Condiciones	  técnicas	  mínimas	  exigibles	  a	  los	  ascensores	  y	  normas	  para	  realizar	  las	  inspecciones	  periódicas	  

O.	  31/03/81	  (BOE:	  20/04/81)	  

1.34.  SE	  AUTORIZA	  LA	  INSTALACIÓN	  DE	  ASCENSORES	  SIN	  CUARTO	  DE	  MÁQUINAS	  

Resolución	  3/4/97	  (BOE:	  23/4/97)	  correcció	  d’errors	  (BOE:	  23/5/97)	  

1.35.  SE	  AUTORIZA	  LA	  INSTALACIÓN	  DE	  ASCENSORES	  CON	  MÁQUINAS	  EN	  FOSO	  

Resolución	  10/09/98	  (BOE:	  25/9/98)	  

Prescripciones	  para	  el	  incremento	  de	  la	  seguridad	  del	  parque	  de	  ascensores	  existentes	  

RD	  57/2005	  (BOE:	  4/2/2005)	  

Normes	  per	  a	  la	  comercialització	  i	  posada	  en	  servei	  de	  les	  màquines	  

RD	  1644/08	  de	  10	  d’octubre	  (BOE	  11.10.08)	  

Aplicació	  del	  RD	  1314/1997,	  de	  disposicions	  d’aplicació	  de	  la	  Directiva	  del	  Parlament	  Europeu	  i	  del	  Consell	  95/16/CE,	  sobre	  

ascensors	  

O	  31/06/99	  	  (DOGC:	  11/06/99),	  correcció	  d’errades	  (DOGC:	  05/08/99)	  

1.36.  APLICACIÓ	  PER	  ENTITATS	  D’INSPECCIÓ	  I	  CONTROL	  DE	  CONDICIONS	  TÈCNIQUES	  DE	  SEGURETAT	  I	  INSPECCIÓ	  PERIÒDICA	  

Resolució	  22/06/87	  (DOGC	  20/07/87)	  
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Condicions	  tècniques	  de	  seguretat	  als	  ascensors	  

O.	  9/4/84	  (DOGC:	  30/5/84)ampliació	  de	  terminis	  del	  DOGC:	  4/2/87	  i	  7/2/90)	  

1.37.  ACLARIMENTS	  DE	  DIFERENTS	  ARTICLES	  DEL	  “REGLAMENTO	  DE	  APARATOS	  ELEVADORES”	  

O	  23/12/81	  (DOGC:	  03/02/82)	  

Plataformes	  elevadores	  verticals	  per	  a	  ús	  de	  persones	  amb	  mobilitat	  reduïda.	  

Instrucció	  6/2006	  	  

Aplicació	  a	  Catalunya	  del	  Reial	  Decret	  88/2013,	  de	  8	  de	  febrer,	  pel	  qual	  s’aprova	  la	  Instrucció	  tècnica	  complementària	  AEM	  1	  

“Ascensors”	  del	  Reglament	  d’aparells	  d’elevació	  i	  manutenció,	  aprovat	  pel	  RD	  2291/1985,	  de	  8	  de	  novembre	  

Ordre	  EMO/254/2013	  (DOGC	  23/10/2013)	  

  

Instal·∙lacions	  de	  recollida	  i	  evacuació	  de	  residus	  

CTE	  DB	  HS	  2	  Recollida	  i	  evacuació	  de	  residus	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions	  

Ordenances	  municipals	  

1.38.  INSTAL·∙LACIONS	  D’AIGUA	  

1.39.  CTE	  DB	  HS	  4	  SUBMINISTRAMENT	  D’AIGUA	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  

1.40.  CTE	  DB	  HE	  4	  CONTRIBUCIÓ	  SOLAR	  MÍNIMA	  D’AIGUA	  CALENTA	  SANITÀRIA	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  

1.41.  CRITERIOS	  SANITARIOS	  DEL	  AGUA	  DE	  CONSUMO	  HUMANO	  	  

RD	  140/2003	  (BOE	  21/02/2003)	  

Criterios	  higiénico-‐sanitarios	  para	  la	  prevención	  y	  control	  de	  la	  legionelosis.	  

RD	  865/2003	  (BOE	  18/07/2003)	  

1.42.  REGLAMENTO	  D’EQUIPS	  A	  PRESSIÓ.	  INSTRUCCIONS	  TÈCNIQUES	  COMPLEMENTÀRIES	  	  

RD	  2060/2008	  (BOE	  05/02/2009)	  	  

Es	  regula	  l’adopció	  de	  criteris	  ambientals	  i	  d’ecoeficiència	  en	  els	  edificis	  	  	  

D	  21/2006	  (DOGC	  16/02/2006)	  I	  D111/2009	  (DOGC:16/7/2009)	  	  

Condicions	  higienicosanitàries	  per	  a	  la	  prevenció	  i	  el	  control	  de	  la	  legionel·∙losi	  	  

D	  352/2004	  (DOGC	  29/07/2004)	  

Mesures	  de	  foment	  per	  a	  l’estalvi	  d’aigua	  en	  determinats	  edificis	  i	  habitatges	  (d’aplicació	  obligatòria	  als	  edificis	  destinats	  a	  serveis	  

públics	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  així	  com	  en	  els	  habitatges	  finançats	  amb	  ajuts	  atorgats	  o	  gestionats	  per	  la	  Generalitat	  de	  

Catalunya)	  

D	  202/98	  (DOGC	  06/08/98)	  

Ordenances	  municipals	  



  
  

ARANTXA MANRIQUE, estudi d’arquitectura i paisatge Carrer Carretes 47 baixos 08001 Barcelona .              
661 350 630 . hola@arantxamanrique.com 

  

Instal·∙lacions	  d’evacuació	  

CTE	  DB	  HS	  5	  Evacuació	  d’aigües	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions	  

Es	  regula	  l’adopció	  de	  criteris	  ambientals	  i	  d’ecoeficiència	  en	  els	  edificis	  	  	  

D	  21/2006	  (DOGC	  16/02/2006)	  I	  D111/2009	  (DOGC16/7/2009)	  	  

Ordenances	  municipals	  

	  
  

1.43.  INSTAL·∙LACIONS	  TÈRMIQUES	  

1.44.  CTE	  DB	  HE	  2	  RENDIMENT	  DE	  LES	  INSTAL·∙LACIONS	  TÈRMIQUES	  (REMET	  AL	  RITE)	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  Actualització	  DB	  HE:	  Orden	  FOM/	  1635/2013,	  (BOE	  12/09/2013)	  amb	  

correcció	  d'errades	  (BOE	  08/11/2013)	  	  

RITE	  Reglamento	  de	  Instalaciones	  Térmicas	  en	  los	  Edificios	  	  

RD	  1027/2008	  (BOE:	  29/8/2007)	  i	  les	  seves	  posteriors	  correccions	  d’errades	  i	  modificacions	  

Requisits	  de	  disseny	  ecològic	  aplicables	  als	  productes	  que	  utilitzen	  energia	  

RD	  1369/2007	  	  (BOE	  23.10.2007)	  

Criterios	  higiénico-‐sanitarios	  para	  la	  prevención	  y	  control	  de	  la	  legionelosis	  

RD	  865/2003	  (BOE	  18/07/2003)	  

1.45.  REGLAMENTO	  D’EQUIPS	  A	  PRESSIÓ.	  INSTRUCCIONS	  TÈCNIQUES	  COMPLEMENTÀRIES	  	  

RD	  2060/2008	  (BOE:	  05/02/2009)	  	  

Condicions	  higienicosanitàries	  per	  a	  la	  prevenció	  i	  el	  control	  de	  la	  legionel·∙losi	  	  

D	  352/2004	  (DOGC	  29/07/2004)	  

Instal·∙lacions	  de	  ventilació	  

CTE	  DB	  HS	  3	  Calidad	  del	  aire	  interior	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  

RITE	  Reglamento	  de	  Instalaciones	  Térmicas	  en	  los	  Edificios	  	  

RD	  1027/2008	  (BOE:	  29/8/2007	  i	  les	  seves	  correccions	  d’errades	  (BOE	  28/2/2008)	  

CTE	  DB	  SI	  3.7	  Control	  de	  humos	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  

1.46.  REGLAMENTO	  DE	  SEGURIDAD	  EN	  CASO	  DE	  INCENDIOS	  EN	  ESTABLECIMIENTOS	  INDUSTRIALES,	  RSCIEI	  

RD	  2267/2004,	  (BOE:	  17/12/2004)	  
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Instal·∙lacions	  de	  combustibles	  

Gas	  natural	  i	  GLP	  

1.47.  REGLAMENTO	  TÉCNICO	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  Y	  UTILIZACIÓN	  DE	  COMBUSTIBLES	  GASEOSOS	  Y	  SUS	  INSTRUCCIONES	  
TÉCNICAS	  COMPLEMENTARIAS.	  

ITC-‐ICG	  03	  Instalaciones	  de	  almacenamiento	  de	  gases	  licuados	  del	  petróleo	  (GLP)	  en	  depósitos	  fijos	  

ITC-‐ICG	  06	  Instalaciones	  de	  almacenamiento	  de	  gases	  licuados	  del	  petróleo	  (GLP)	  para	  uso	  propio	  

ITC-‐ICG	  07	  Instalaciones	  receptoras	  de	  combustibles	  gaseosos	  

1.48.  RD	  919/2006	  (BOE:	  4/9/2006)	  	  
1.49.  REGLAMENTO	  GENERAL	  DEL	  SERVICIO	  PÚBLICO	  DE	  GASES	  COMBUSTIBLES	  

D	  2913/1973	  (BOE:	  21/11/73)	  modificació	  (BOE:	  21/5/75;	  20/2/84),	  derogat	  en	  tot	  allò	  que	  contradiguin	  o	  s’oposin	  al	  que	  es	  

disposa	  al	  “Reglamento	  técnico	  de	  distribución	  y	  utilización	  de	  combustibles	  gaseosos	  y	  sus	  instrucciones	  técnicas	  

complementarias”,	  aprovat	  pel	  RD	  919/2006	  

1.50.  REGLAMENTO	  DE	  REDES	  Y	  ACOMETIDAS	  DE	  COMBUSTIBLES	  GASEOSOS	  E	  INSTRUCCIONES	  	  

O	  18/11/74	  (BOE:	  6/12/74)	  modificació	  (BOE:	  8/11/83;	  23/7/84),	  derogat	  en	  tot	  allò	  que	  contradiguin	  o	  s’oposin	  al	  que	  es	  

disposa	  al	  “Reglamento	  técnico	  de	  distribución	  y	  utilización	  de	  combustibles	  gaseosos	  y	  sus	  instrucciones	  técnicas	  

complementarias”,	  aprovat	  pel	  RD	  919/2006	  

Gas-‐oil	  

1.51.  INSTRUCCIÓN	  TÉCNICA	  COMPLEMENTARIA	  MI-‐IP-‐03	  "INSTALACIONES	  PETROLÍFERAS	  PARA	  USO	  PROPIO"	  

RD	  1523/1999	  (BOE:	  22/10/1999)	  

	  
	  

Instal·∙lacions	  d’electricitat	  

REBT	  Reglamento	  electrotécnico	  para	  baja	  tensión.	  Instrucciones	  Técnicas	  Complementarias	  	  

RD	  842/2002	  (BOE	  18/09/02)	  

1.52.  INSTRUCCIÓN	  TÉCNICA	  COMPLEMENTARIA	  (ITC)	  BT	  52	  “INSTALACIONES	  CON	  FINES	  ESPECIALES.	  INFRAESTRUCTURA	  PARA	  
LA	  RECARGA	  DE	  VEHÍCULOS	  ELÉCTRICOS”,	  DEL	  REGLAMENTO	  ELECTROTÉCNICO	  DE	  BAJA	  TENSIÓN,	  Y	  SE	  MODIFICAN	  OTRAS	  
INSTRUCCIONES	  TÉCNICAS	  COMPLEMENTARIAS	  DEL	  MISMO.	  

RD	  1053/2014	  (BOE	  31/12/2014)	  

1.53.  CTE	  DB	  HE-‐5	  CONTRIBUCIÓ	  FOTOVOLTAICA	  MÍNIMA	  D’ENERGIA	  ELÈCTRICA	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  

Actividades	  de	  transporte,	  distribución,	  comercialización,	  suministro	  y	  procedimientos	  de	  autorización	  de	  instalaciones	  de	  energía	  

eléctrica	  	  

RD	  1955/2000	  (BOE:	  27/12/2000).	  Obligació	  de	  centre	  de	  transformació,	  distàncies	  línies	  elèctriques	  

Reglamento	  de	  condiciones	  técnicas	  y	  garantías	  de	  seguridad	  en	  líneas	  eléctricas	  de	  alta	  tensión	  y	  sus	  instrucciones	  técnicas	  

complementarias,	  ITC-‐LAT	  01	  a	  09	  	  

RD	  223/2008	  (BOE:	  19/3/2008).	  En	  vigor	  a	  partir	  del	  19.03.2008.	  
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Reglamento	  sobre	  condiciones	  técnicas	  y	  garantías	  de	  seguridad	  en	  centrales	  eléctricas	  y	  centros	  de	  transformación	  

RD	  3275/1982	  (BOE:	  1/12/82)	  correcció	  d’errors	  (BOE:	  18/1/83)	  

Normas	  sobre	  ventilación	  	  y	  acceso	  de	  ciertos	  centros	  de	  transformación	  

Resolució	  19/6/1984	  (BOE:	  26/6/84)	  

Connexió	  d’instal·∙lacions	  fotovoltaiques	  a	  la	  xarxa	  de	  baixa	  tensió	  

RD	  1663/2000,	  de	  29	  de	  setembre	  (BOE:	  30.09.00)	  

Procediment	  administratiu	  aplicable	  a	  les	  instal·∙lacions	  solars	  fotovoltaiques	  connectades	  a	  la	  xarxa	  elèctrica	  

D	  352/2001,	  de	  18	  de	  setembre	  (DOGC	  02.01.02)	  

1.54.  NORMES	  TÈCNIQUES	  PARTICULARS	  DE	  FECSA-‐ENDESA	  RELATIVES	  A	  LES	  INSTAL·∙LACIONS	  DE	  XARXA	  I	  A	  LES	  
INSTAL·∙LACIONS	  D’ENLLAÇ	  	  

1.55.  RESOLUCIÓ	  ECF/4548/2006	  (DOGC	  22/2/2007)	  
1.56.  CONDICIONS	  DE	  SEGURETAT	  EN	  LES	  INSTAL·∙LACIONS	  ELÈCTRIQUES	  DE	  BAIXA	  TENSIÓ	  D’HABITATGES	  	  

Instrucció	  9/2004,	  de	  10	  de	  maig,	  Direcció	  General	  de	  Seguretat	  industrial	  

Es	  fixa	  un	  termini	  provisional	  per	  a	  la	  inscripció	  de	  les	  instal·∙lacions	  d’energia	  elèctrica	  de	  baixa	  extensió	  ja	  existents,	  sotmeses	  al	  

règim	  d’inspecció	  periòdica.	  

Instrucció	  10/2005,	  de	  16	  de	  desembre	  de	  la	  Direcció	  General	  d’Energia	  i	  Mines	  

Es	  prorroguen	  els	  terminis	  establerts	  a	  la	  Instrucció	  10/2005,	  de	  16	  de	  desembre,	  relativa	  a	  la	  inscripció	  de	  les	  instal·∙lacions	  

d’energia	  elèctrica	  de	  baixa	  extensió	  ja	  existents,	  sotmeses	  al	  règim	  d’inspecció	  periòdica	  	  

Instrucció	  3/2010,	  de	  16	  de	  desembre	  de	  la	  Direcció	  General	  d’Energia	  i	  Mines	  	  

Certificat	  sobre	  compliment	  de	  les	  distàncies	  reglamentàries	  d’obres	  i	  construccions	  a	  línies	  elèctriques	  

Resolució	  4/11/1988	  (DOGC	  30/11/1988)	  

  

Instal·∙lacions	  d’il·∙luminació	  

CTE	  DB	  HE-‐3	  Eficiencia	  energética	  de	  las	  instalaciones	  de	  iluminación	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  Actualització	  DB	  HE:	  Orden	  FOM/	  1635/2013,	  (BOE	  12/09/2013)	  amb	  

correcció	  d'errades	  (BOE	  08/11/2013)	  	  

CTE	  DB	  SUA-‐4	  Seguretat	  enfront	  al	  risc	  causat	  per	  il·∙luminació	  inadequada	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  

REBT	  ITC-‐28	  Instal·∙lacions	  en	  locals	  de	  pública	  concurrència	  

RD	  842/2002	  (BOE	  18/09/02)	  

Llei	  d’ordenació	  ambiental	  de	  l’enllumenament	  per	  a	  la	  protecció	  del	  medi	  nocturn	  

Llei	  6/2001	  	  (DOGC	  12/6/2001)	  i	  les	  seves	  modificació	  

  

Instal·∙lacions	  de	  telecomunicacions	  

1.57.  INFRAESTRUCTURAS	  COMUNES	  EN	  LOS	  EDIFICIOS	  PARA	  EL	  ACCESO	  A	  LOS	  SERVICIOS	  DE	  TELECOMUNICACIÓN	  
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RD	  Ley	  1/98	  de	  27	  de	  febrero	  (BOE:	  28/02/98);	  modificació	  Ley	  10/2005	  (BOE	  15/06/2005);	  modificació	  Ley	  38/99	  (BOE	  6/11/99).	  	  

Reglamento	  regulador	  de	  las	  infraestructuras	  comunes	  de	  telecomunicaciones	  para	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  telecomunicación	  en	  

el	  interior	  de	  las	  edificaciones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RD	  346/2011	  (BOE	  1/04/2011)	  	  

Orden	  CTE/1296/2003,	  por	  la	  que	  se	  desarrolla	  el	  reglamento	  reguladors	  de	  las	  infraestructuras	  comunes	  de	  telecomunicaciones	  

para	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  telecomunicación	  en	  el	  interior	  de	  los	  edificios	  y	  de	  la	  actividad	  de	  instalación	  de	  equipos	  y	  

sistemas	  de	  telecomunicaciones,	  aprobado	  por	  el	  real	  decreto	  401/2003.	  

Orden	  CTE/1296/2003,	  de	  14	  de	  mayo.	  (BOE	  27.06.2003)	  

Procedimiento	  a	  seguir	  en	  las	  instalaciones	  colectivas	  de	  recepción	  de	  televisión	  en	  el	  proceso	  de	  su	  adecuación	  para	  la	  recepción	  

de	  TDT	  y	  se	  modifican	  determinados	  aspectos	  administrativos	  y	  técnicos	  de	  las	  infraestructuras	  comunes	  de	  telecomunicación	  en	  el	  

interior	  de	  los	  edificios	  

Ordre	  ITC/1077/2006	  (BOE:	  13/4/2006)	  

	  

1.58.  INSTAL·∙LACIONS	  DE	  PROTECCIÓ	  CONTRA	  INCENDIS	  

1.59.  RIPCI	  REGLAMENTO	  DE	  INSTALACIONES	  DE	  PROTECCIÓN	  CONTRA	  INCENDIOS	  	  

RD	  1942/93	  (BOE	  14/12/93),	  modificacions	  per	  O.	  16.04.98	  (BOE	  28.04.98)	  

Normas	  de	  procedimiento	  y	  desarrollo	  del	  RD	  1942/93	  y	  es	  revisa	  el	  Anejo	  y	  sus	  apéndices	  

O	  16.04.98	  (BOE:	  20.04.98)	  

CTE	  DB	  SI	  4	  Instal·∙lacions	  de	  protecció	  en	  cas	  d’incendi	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  

1.60.  REGLAMENTO	  DE	  SEGURIDAD	  EN	  CASO	  DE	  INCENDIOS	  EN	  ESTABLECIMIENTOS	  INDUSTRIALES,	  RSCIEI	  

RD	  2267/2004,	  (BOE:	  17/12/2004)	  

  

Instal·∙lacions	  de	  protecció	  al	  llamp	  	  

CTE	  DB	  SUA-‐8	  i	  Annex	  B	  Seguretat	  enfront	  al	  risc	  causat	  per	  l’acció	  del	  llamp	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions.	  	  
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Certificació	  energètica	  dels	  edificis	  

1.61.  PROCEDIMIENTO	  BÁSICO	  PARA	  LA	  CERTIFICACIÓN	  ENERGÉTICA	  DE	  LOS	  EDIFICIOS	  	  

Real	  Decreto	  235/2013	  (BOE	  13/4/2013)	  

	  
  

Control	  de	  qualitat	  
	  

Marc	  general	  

Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación,	  CTE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.62.  RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  I	  LES	  SEVES	  MODIFICACIONS.	  ACTUALITZACIÓ	  DB	  HE:	  ORDEN	  FOM/	  1635/2013,	  (BOE	  
12/09/2013)	  AMB	  CORRECCIÓ	  D'ERRADES	  (BOE	  08/11/2013)	  	  

EHE-‐08	  Instrucción	  de	  hormigón	  estructural.	  Capítulo	  8.	  Control	  	  

RD	  1247/2008	  ,	  de	  18	  de	  julio	  (BOE	  22/08/2008)	  	  

Control	  de	  qualitat	  en	  l'edificació	  d’habitatges	  

D	  375/1988	  (DOGC:	  28/12/88)	  correcció	  d'errades	  (DOGC:	  24/2/89)	  desplegament	  (DOGC:	  24/2/89,	  11/10/89,	  22/6/92	  i	  12/9/94)	  

Normatives	  de	  productes,	  equips	  i	  sistemes	  (no	  exhaustiu)	  

Disposiciones	  para	  la	  libre	  circulación	  de	  los	  productos	  de	  construcción	  

RD	  1630/1992,	  de	  29	  de	  desembre,	  de	  transposición	  de	  la	  Directiva	  89/106/CEE,	  modificat	  pel	  RD	  1329/1995.	  

Clasificación	  de	  los	  productos	  de	  construcción	  y	  de	  los	  elementos	  constructivos	  en	  función	  de	  sus	  propiedades	  de	  reacción	  y	  de	  

resistencia	  frente	  al	  fuego	  	  

RD	  312/2005	  (BOE:	  2/04/2005)	  i	  modificació	  per	  RD	  110/2008	  (BOE:	  12.02.2008)	  

Actualización	  de	  las	  fichas	  de	  autorización	  de	  uso	  de	  sistemas	  de	  forjados	  

R	  30/1/1997	  (BOE:	  6/3/97).	  Sempre	  que	  no	  hagin	  de	  disposar	  de	  marcatge	  CE,	  segons	  estableix	  l’EHE-‐08.	  

RC-‐92	  Instrucción	  para	  la	  recepción	  de	  cales	  en	  obras	  de	  rehabilitación	  de	  suelos	  

O	  18/12/1992	  (BOE:	  26/12/92)	  

UC-‐85	  recomanacions	  sobre	  l’ús	  de	  cendres	  volants	  en	  el	  formigó	  

O	  12/4/1985	  (DOGC:	  3/5/85)	  

RC-‐08	  Instrucción	  para	  la	  recepción	  de	  cementos	  

RD	  956/2008	  (BOE:	  19/06/2008),	  correcció	  d’errades	  (BOE:	  11/09/2008)	  

Criteris	  d’utilització	  en	  l’obra	  pública	  de	  determinats	  productes	  utilitzats	  en	  l’edificació	  

R	  22/6/1998	  (DOGC	  3/8/98)	  

	  
  

Gestió	  de	  residus	  de	  construcció	  i	  enderrocs	  

Text	  refós	  de	  la	  Llei	  reguladora	  dels	  residus	  

Decret	  Legislatiu	  1/2009,	  de	  21	  de	  juliol	  (DOGC	  28/7/2009)	  
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Regulador	  de	  la	  producción	  y	  gestión	  de	  los	  residuos	  de	  construcción	  y	  demolición	  

RD	  105/2008,	  d’1	  de	  febrer	  (BOE	  13/02/2008)	  

Programa	  de	  gestió	  de	  residus	  de	  la	  construcció	  de	  Catalunya	  (PROGROC),	  es	  regula	  la	  producció	  i	  gestió	  	  de	  residus	  de	  la	  construcció	  i	  

demolició,	  i	  el	  cànon	  sobre	  la	  deposició	  controlada	  dels	  residus	  de	  la	  construcció.	  

D	  89/2010,	  26	  juliol,	  (DOGC	  6/07/2010)	  

Operaciones	  de	  valorización	  y	  eliminación	  de	  residuos	  y	  la	  lista	  europea	  de	  residuos	  

O	  MAM/304/2002,	  de	  8	  febrer	  (BOE	  16/3/2002)	  

Residuos	  y	  suelos	  contaminados	  	  	  	  

Llei	  22/2011	  ,	  de	  28	  de	  juliol	  (BOE	  29/7/2011)	  

	  
  

Llibre	  de	  l’edifici	  

Ley	  de	  Ordenación	  de	  la	  Edificación,	  LOE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Llei	  38/1999	  (BOE	  06/11/99);	  Modificació:	  Llei	  52/2002,(BOE	  31/12/02);	  Modificació	  pels	  Pressupostos	  generals	  de	  l’estat	  per	  a	  l’any	  2003.	  

art.	  105	  

Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación,	  CTE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RD	  314/2006	  (BOE	  28/03/2006)	  i	  les	  seves	  modificacions	  

Llibre	  de	  l'edifici	  per	  edificis	  d’habitatge	  	  

D	  206/1992	  (DOGC	  7/10/92)	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
Barcelona  01 de SETEMBRE de 2016	  

 
 Arantxa Manrique Gimeno 
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Ii. PRESSUPOST 
El pressupost d’execució material (PEM) de les obres és de 28.000€ amb les despeses generals, el 
benefici industrial i l’IVA del 21% el pressupost per contracte és de 40.317,20€ 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     30.861,89€ 
13% Despeses Generals sobre 36.725,65€      4.012,05€ 
6% Benefici Industrial sobre 36.725,65€      1.851,71€ 
 
      Subtotal   36.725,65€ 
 
21% IVA sobre 36.725,65€       7.712,39€ 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC)                44.438,04€ 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a QUARANTA QUATRE MIL QUATRE CENTS TRENTA VUIT 
AMB QUATRE CÈNTIMS D’EURO 
 
 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D´EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d´emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d´Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d´arquitectura i paisatge

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 00  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 PPAUAZW1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de desplaçament de maquinària fins a centre de treball.

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

1 DESPLAÇAMENT DE MAQUINÀRIA C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPAUAZW4 u Partida d'abonament íntegre en concepte d'adequació dels accessos i zones de pas de maquinària durant
l'execució de les obres, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars.
Posteriorment a la finalització de les obres, es deixarà els accessos i les zones de pas amb les condicions
originàries.

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

1 ADEQUACIÓ D'ACCESSOS I ZONES
DE PAS DE MAQUINÀRIA

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PPAUAZW2 u Adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectats per l'obra i realització de les tasques
no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

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

1 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS I
ELEMENTS CONSTRUCTIUS
EXISTENTS

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PPAUAZW3 u Desmuntatge, protecció i acopi de mobiliari mòbil i fixe existent i afectat per les obres, tals com pèrgoles, etc..
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament
acabat segons especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa.

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

1 DESMUNTATGE I MUNTATGE
MOBILIARI EXISTENT

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K21R11W3 u Mitja jornada de dos operaris de jardineria per a la neteja i desbrossada d'herbes, plantes, arbres i arbustos
existents en l'àmbit d'actuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de residus sobre camió o
contenidor, incloent la seva gestió i pagamnet de cànons específics en cas d'ésser necessari.

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D´EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d´emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d´Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d´arquitectura i paisatge

AMIDAMENTS Pàg.: 2

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

1 NETEJA I ESBROSSADA DE L'ÀMBIT
D'ACTUACIÓ

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 00  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
Subcapítol 02  OPERACIONS DE CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI EXISTENT

1 PPAUAZW9 Pa Partida alçada a justificar en concepte de consolidació d'edificacions existents afectades durant l'execució de
les obres, realitzant totes les operacions i aportant tots els materials, elements i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

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

1 CONSOLIDACIÓ EDIFICACIÓ
EXISTENT

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 ENDERROC PAVIMENT EXISTENT C Unitats Longitud Ample Gruix Total
2 1,000 9,000 3,700 0,350 11,655 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 11,655 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 11,655

2 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

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

1 ENDERROC PER OBERTURES
EXTERIORS

C Unitats Longitud Alçada

2 planta primera 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,500

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D´EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d´emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d´Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d´arquitectura i paisatge

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 K2165340 m2 Obertura de porta tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador i
equip de paletes, grau de dificultat alt, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
de

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

1 ENDERROC PER OBERTURES
EXTERIORS

C Unitats Longitud Alçada Superfície

2 planta primera 1,000 1,500 3,500 5,250 C#*D#*E#*F#
3 *previsió a justificar 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 7,250 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 7,250

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 02  ESTRUCTURES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ
Subcapítol 01  ESCALA PROVISIONAL DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA

1 E8M3S1W1 u Subministrament de material a peu d'obra, per a formació d'escala provisional de sortida d'emergència, per a
unes dimensions en planta d'aproximadament 12,00x1,30m, amb sistema desmuntable de la casa comercial
LAYHER, amb número d'oferta 002/V16080020.

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

1 SUBMINISTRAMENT ESCALA
SORTIDA EMERGÈNCIA

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E8M3S1W2 u Partida en concepte de subministrament de peces especials per a escala provisional de sortida d'emergència,
de la casa comercial LAYHER, no incloses en el pressupost ofertat.

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

1 PECES ESPECIALS PER ESCALA
SORTIDA EMERGÈNCIA

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K1213251 m2 Muntatge d'escala provisional de sortida d'emergència, amb sistema tubular i metàl·lica, de la casa comercial
LAYHER, segons elements definits en la oferta número 002/V16080020.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar-ho completament acabat
segons especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa.

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

1 MUNTATGE ESCALA SORTIDA
EMERGÈNCIA

C Unitats Longitud Alçada mitja

2 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 48,000

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D´EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d´emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d´Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d´arquitectura i paisatge

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 01  RECONSTRUCCIÓ DE BRANCALS I LLINDES

1 E8M3S11K m Brancal de 29 cm d'amplària i aproximadament 12 cm de gruix, amb peces ceràmiques i acabat enguixat i pintat
per la cara interior i morter de calç i pintat per la cara exterior.

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

1 BRANCALS FUSTERIA EXTERIOR C Unitats Alçada
2 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 E4475211 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra

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

1 LLINDA FUSTERIA EXTERIOR C Unitats Longitud Pes (kg/m)
2 HEB-140 1,000 2,000 33,700 67,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 67,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 67,400

3 E8M3S1Z1 u Tancament de paret sobre llinda, per a unes dimensions en alçat d'aproximadament 150x150 cm, amb peces de
maó calat amb la cara interior enguixada i pintada i la cara exterior amb morter de calç i acabada pintada.

S'inclou el lligat del tancament amb els brancals de nova execució per mitjà d'elements d'acer inoxidable, així
com tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament acabat
segons especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa.

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

1 TANCAMENT LLINDA PORTA
EXTERIOR

C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 04  PAVIMENTS
Subcapítol 01  SUBBASES

1 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

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

1 SUBBASE REOMPLERT PAVIMENT
FORMIGÓ

C Unitats Longitud Ample Alçada

2 reomplert zona existent 1,000 8,600 3,700 0,500 15,910 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 15,910 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D´EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d´emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d´Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d´arquitectura i paisatge

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 15,910

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 04  PAVIMENTS
Subcapítol 02  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

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

1 SUPERFÍCIE PAVIMENT DE
FORMIGÓ

C Unitats Longitud Ample increment 20%

2 1,000 18,000 3,700 1,200 79,920 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 79,920 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 79,920

2 E7C23201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de
0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides

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

1 JUNTA DILATACIÓ CONTORN
EDIFICI EXISTENT

C Unitats Longitud Alçada

2 2,000 18,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de formigó

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

1 ENCOFRAT ESGLAONS C Unitats Longitud Alçada
2 8,000 4,000 0,300 9,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4 E9Z4AA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 PAVIMENT DE FORMIGÓ EXTERIOR C Unitats Longitud Ample
2 2,000 18,000 3,700 133,200 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 133,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 10% mermes, solapaments, remats,

etc.
P 10,000 13,320 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 Subtotal "A origen" O 146,520 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 146,520

5 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificades

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

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

1 PAVIMENT DE FORMIGÓ EXTERIOR C Unitats Longitud Ample 50%
2 pont d'unió entre formigó vell i nou 1,000 18,000 3,700 0,500 33,300 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 33,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 33,300

6 E9G2H742 m2 Paviment de formigó de 25 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa
de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, col·locat des de camió, estesa i vibratge manual i remolinat mecànic

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

1 PAVIMENT DE FORMIGÓ EXTERIOR C Unitats Longitud Ample
2 *s'inclou la formació de l'esglaonat 1,000 18,000 3,700 66,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 66,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 66,600

7 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó

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

1 PAVIMENT DE FORMIGÓ EXTERIOR C Unitats Longitud Ample
2 1,000 18,000 3,700 66,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 66,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 66,600

8 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

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

1 JUNTA DILATACIÓ CONTORN
EDIFICI EXISTENT

C Unitats Longitud

2 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 E7J5121AK8VQ m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona
neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

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

1 JUNTA DILATACIÓ CONTORN
EDIFICI EXISTENT

C Unitats Longitud

2 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Subcapítol 01  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D´EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d´emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d´Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d´arquitectura i paisatge

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 EASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent de 100 cm d'amplada i una tarja fixa, per a una llum de
160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. S'inclou pany de cop i clau amb sistema de
desbloqueig al accionar la barra antipànic.

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

1 FUSTERIA EXTERIOR C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA

1 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi

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

1 XARXA DE POSTA A TERRA C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

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

1 XARXA DE POSTA A TERRA C Unitats Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

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

1 XARXA DE POSTA A TERRA C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 XARXA DE POSTA A TERRA C Unitats Longitud increment 15%
2 1,000 45,000 1,150 51,750 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 51,750 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 51,750

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol 10  AJUDES DEL RAM DE PALETA
Subcapítol 01  AJUDES DEL RAM DE PALETA

1 EE52QZW1 u Ajudes del ram de paleta a industrials o reconstrucció d'elements deteriorats o necessaris per acabar les obres
correctament, amb aportació de materials, elements i mecanismes necessaris i auxiliars per dur a terme les
operacions correctament.

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

1 AJUDES DEL RAM DE PALETA C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2RAZ1W1 u Gestió de residus d'enderroc i de construcció resultants de la totalitat de l'obra, segons la fitxa de l'estudi de
gestió de residus. Inclou càrrega i transport dels residus a abocadors i centres de reciclatge amb contenidors i
camions, així com també s'iniclou el pagament dels cànons específics, etc.

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

1 GESTIÓ DE RESIDUS C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F16PRO-22
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 E2RAZ1W8 u Partida per a la seguretat i salut a l'obra.

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

1 SEGURETAT I SALUT C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 00 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

Subcapítol 01 Treballs previs i d'implantació

1 PPAUAZW1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de desplaçament de
maquinària fins a centre de treball. (P - 29)

270,00 1,000 270,00

2 PPAUAZW4 u Partida d'abonament íntegre en concepte d'adequació dels accessos i
zones de pas de maquinària durant l'execució de les obres, aportant
tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars.
Posteriorment a la finalització de les obres, es deixarà els accessos i
les zones de pas amb les condicions originàries. (P - 32)

180,00 1,000 180,00

3 PPAUAZW2 u Adequació de les instal·lacions i elements constructius existents
afectats per l'obra i realització de les tasques no previstes com a
partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament
acabat segons indicacions de la direcció facultativa. (P - 30)

324,22 1,000 324,22

4 PPAUAZW3 u Desmuntatge, protecció i acopi de mobiliari mòbil i fixe existent i
afectat per les obres, tals com pèrgoles, etc.. S'inclou tots els
elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el
conjunt completament acabat segons especificacions de projecte,
detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P - 31)

285,53 1,000 285,53

5 K21R11W3 u Mitja jornada de dos operaris de jardineria per a la neteja i
desbrossada d'herbes, plantes, arbres i arbustos existents en l'àmbit
d'actuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de
residus sobre camió o contenidor, incloent la seva gestió i pagamnet
de cànons específics en cas d'ésser necessari. (P - 23)

252,93 1,000 252,93

TOTAL Subcapítol 01.00.01 1.312,68

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 00 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

Subcapítol 02 Operacions de consolidació de l'edifici existent

1 PPAUAZW9 Pa Partida alçada a justificar en concepte de consolidació d'edificacions
existents afectades durant l'execució de les obres, realitzant totes les
operacions i aportant tots els materials, elements i mecanismes
necessaris i auxiliars per deixar-ho completament acabat segons
indicacions de la direcció facultativa. (P - 0)

6.265,00 1,000 6.265,00

TOTAL Subcapítol 01.00.02 6.265,00

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 Enderrocs

1 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

131,09 11,655 1.527,85

2 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum (P - 24)

7,23 8,500 61,46

3 K2165340 m2 Obertura de porta tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de
15 cm com a màxim, fet per restaurador i equip de paletes, grau de
dificultat alt, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor de (P - 21)

44,26 7,250 320,89

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.910,20

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 02 ESTRUCTURES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Subcapítol 01 Escala provisional de sortida d'emergència

1 E8M3S1W1 u Subministrament de material a peu d'obra, per a formació d'escala
provisional de sortida d'emergència, per a unes dimensions en planta
d'aproximadament 12,00x1,30m, amb sistema desmuntable de la casa
comercial LAYHER, amb número d'oferta 002/V16080020. (P - 11)

10.662,35 1,000 10.662,35

2 E8M3S1W2 u Partida en concepte de subministrament de peces especials per a
escala provisional de sortida d'emergència, de la casa comercial
LAYHER, no incloses en el pressupost ofertat. (P - 12)

380,00 1,000 380,00

3 K1213251 m2 Muntatge d'escala provisional de sortida d'emergència, amb sistema
tubular i metàl·lica, de la casa comercial LAYHER, segons elements
definits en la oferta número 002/V16080020.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat segons especificacions
de projecte, detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P
- 20)

13,06 48,000 626,88

TOTAL Subcapítol 01.02.01 11.669,23

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 01 Reconstrucció de brancals i llindes

1 E8M3S11K m Brancal de 29 cm d'amplària i aproximadament 12 cm de gruix, amb
peces ceràmiques i acabat enguixat i pintat per la cara interior i morter
de calç i pintat per la cara exterior. (P - 10)

51,74 7,000 362,18

2 E4475211 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra (P - 5)

2,08 67,400 140,19

3 E8M3S1Z1 u Tancament de paret sobre llinda, per a unes dimensions en alçat
d'aproximadament 150x150 cm, amb peces de maó calat amb la cara
interior enguixada i pintada i la cara exterior amb morter de calç i
acabada pintada.

S'inclou el lligat del tancament amb els brancals de nova execució per
mitjà d'elements d'acer inoxidable, així com tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat segons especificacions de projecte, detalls de
plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P - 13)

456,60 1,000 456,60

TOTAL Subcapítol 01.03.01 958,97

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 04 PAVIMENTS

Subcapítol 01 Subbases

1 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de
25 cm, com a màxim (P - 1)

17,96 15,910 285,74

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.04.01 285,74

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 04 PAVIMENTS

Subcapítol 02 Paviments de formigó

1 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 6)

1,26 79,920 100,70

2 E7C23201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades no
adherides (P - 7)

3,68 18,000 66,24

3 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de formigó (P - 4) 26,86 9,600 257,86

4 E9Z4AA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 16)

8,83 146,520 1.293,77

5 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i
resines epoxi modificades (P - 25)

19,25 33,300 641,03

6 E9G2H742 m2 Paviment de formigó de 25 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, col·locat des de camió, estesa i
vibratge manual i remolinat mecànic (P - 14)

28,49 66,600 1.897,43

7 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó (P - 15) 2,27 66,600 151,18

8 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 8)

2,64 36,000 95,04

9 E7J5121AK8VQ m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 9)

6,30 36,000 226,80

TOTAL Subcapítol 01.04.02 4.730,05

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Subcapítol 01 Tancaments practicables d'acer

1 EASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent de 100 cm
d'amplada i una tarja fixa, per a una llum de 160x210 cm, preu
superior amb tanca antipànic, col·locada. S'inclou pany de cop i clau
amb sistema de desbloqueig al accionar la barra antipànic. (P - 17)

788,57 1,000 788,57

TOTAL Subcapítol 01.05.01 788,57

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 Instal·lació de posta a terra

1 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi (P - 19) 72,72 2,000 145,44

2 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 27)

26,54 4,000 106,16

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

3 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 28)

34,03 2,000 68,06

4 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 26)

10,43 51,750 539,75

TOTAL Subcapítol 01.06.01 859,41

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol 10 AJUDES DEL RAM DE PALETA

Subcapítol 01 Ajudes del ram de paleta

1 EE52QZW1 u Ajudes del ram de paleta a industrials o reconstrucció d'elements
deteriorats o necessaris per acabar les obres correctament, amb
aportació de materials, elements i mecanismes necessaris i auxiliars
per dur a terme les operacions correctament. (P - 18)

1.142,13 1,000 1.142,13

TOTAL Subcapítol 01.10.01 1.142,13

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol GR Gestió de residus

1 E2RAZ1W1 u Gestió de residus d'enderroc i de construcció resultants de la totalitat
de l'obra, segons la fitxa de l'estudi de gestió de residus. Inclou
càrrega i transport dels residus a abocadors i centres de reciclatge
amb contenidors i camions, així com també s'iniclou el pagament dels
cànons específics, etc. (P - 2)

479,91 1,000 479,91

TOTAL Subcapítol 01.GR.GR 479,91

Obra 01 Pressupost F16PRO-22

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Subcapítol SS Seguretat i salut

1 E2RAZ1W8 u Partida per a la seguretat i salut a l'obra. (P - 3) 460,00 1,000 460,00

TOTAL Subcapítol 01.SS.SS 460,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.00.01  Treballs previs i d'implantació 1.312,68

Subcapítol 01.00.02  Operacions de consolidació de l'edifici existent 6.265,00

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 7.577,68

Subcapítol 01.01.01  Enderrocs 1.910,20

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 1.910,20

Subcapítol 01.02.01  Escala provisional de sortida d'emergència 11.669,23

Capítol 01.02  ESTRUCTURES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 11.669,23

Subcapítol 01.03.01  Reconstrucció de brancals i llindes 958,97

Capítol 01.03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 958,97

Subcapítol 01.04.01  Subbases 285,74

Subcapítol 01.04.02  Paviments de formigó 4.730,05

Capítol 01.04  PAVIMENTS 5.015,79

Subcapítol 01.05.01  Tancaments practicables d'acer 788,57

Capítol 01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 788,57

Subcapítol 01.06.01  Instal·lació de posta a terra 859,41

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS 859,41

Subcapítol 01.10.01  Ajudes del ram de paleta 1.142,13

Capítol 01.10  AJUDES DEL RAM DE PALETA 1.142,13

Subcapítol 01.GR.GR  Gestió de residus 479,91

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 479,91

Subcapítol 01.SS.SS  Seguretat i salut 460,00

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 460,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.861,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 7.577,68

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 1.910,20

Capítol 01.02  ESTRUCTURES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 11.669,23

Capítol 01.03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 958,97

Capítol 01.04  PAVIMENTS 5.015,79

Capítol 01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 788,57

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS 859,41

Capítol 01.10  AJUDES DEL RAM DE PALETA 1.142,13

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 479,91

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 460,00

Obra 01 Pressupost F16PRO-22 30.861,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.861,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost F16PRO-22 30.861,89

30.861,89

euros
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 31,48000 €

A010V100 h Restaurador assistent 18,30000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,51000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,51000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,87000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,24000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 22,24000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,24000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,99000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,96000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,08000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 h Manobre 18,28000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,45000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,64000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,92000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,44000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 10,25000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,51000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 5,62000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

5,98000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 222,60000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0GAA1L0 m Peça ceràmica amb la cara interior enguixada i pintada i la cara exterior amb morter de calç i
acabada pintada. Gruix de 15cm.

33,69000 €

B44Z5012 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat

1,39000 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,20000 €

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

1,59000 €

B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm 0,24000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,35000 €

B7JZ1010K8VQ dm3 Imprimació de poliuretà per preparació del suport en segellats de junts,MASTERFLEX PRIMER P,
de BASF-CC, ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

17,66000 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.507,65000 €

BASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent de 100 cm d'amplada i una tarja fixa, per a
una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. S'inclou pany de cop i
clau amb sistema de desbloqueig al accionar la barra antipànic.

748,86000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

11,42000 €

BGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 48,51000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

22,01000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 136,56460 136,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,44558
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons
en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 17,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 0,18280 0,18280

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 87,04000 = 0,52224

Subtotal: 0,52224 0,52224

Materials

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,616      x 10,25000 = 16,56400

Subtotal: 16,56400 16,56400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00274

COST DIRECTE 17,27178
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,69087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,96265

P-2 E2RAZ1W1 u Gestió de residus d'enderroc i de construcció
resultants de la totalitat de l'obra, segons la fitxa de
l'estudi de gestió de residus. Inclou càrrega i transport
dels residus a abocadors i centres de reciclatge amb
contenidors i camions, així com també s'iniclou el
pagament dels cànons específics, etc.

Rend.: 1,000 479,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 E2RAZ1W8 u Partida per a la seguretat i salut a l'obra. Rend.: 1,000 460,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de formigó Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 19,99000 = 10,99450

Subtotal: 22,24950 22,24950

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,34000 = 0,20113

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,39000 = 1,16988

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 222,60000 = 0,42294

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,75000 = 0,08250

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,24000 = 1,36400

Subtotal: 3,24045 3,24045

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33374

COST DIRECTE 25,82369
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,03295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85664
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-5 E4475211 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
galvanitzat, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 18,28000 = 0,27420

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,015 /R x 21,51000 = 0,32265

Subtotal: 0,59685 0,59685

Materials

B44Z5012 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat

1,000      x 1,39000 = 1,39000

Subtotal: 1,39000 1,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01492

COST DIRECTE 2,00177
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,08007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08184

P-6 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 19,99000 = 0,29985

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

Subtotal: 0,97515 0,97515

Materials

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,20000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01463

COST DIRECTE 1,20978
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,04839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25817

P-7 E7C23201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
30 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix,
de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,28000 = 0,54840

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,51000 = 1,29060

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materials

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

1,050      x 1,59000 = 1,66950
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,66950 1,66950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02759

COST DIRECTE 3,53609
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,14144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67753

P-8 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 2,25100 2,25100

Materials

B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20
mm

1,050      x 0,24000 = 0,25200

Subtotal: 0,25200 0,25200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03377

COST DIRECTE 2,53677
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,10147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63824

P-9 E7J5121AK8VQ m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 22,51000 = 2,70120

Subtotal: 2,70120 2,70120

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,2205      x 14,35000 = 3,16418

B7JZ1010K8 dm3 Imprimació de poliuretà per preparació del suport en
segellats de junts,MASTERFLEX PRIMER P, de
BASF-CC, ref. P06SI400 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

0,0084      x 17,66000 = 0,14834

Subtotal: 3,31252 3,31252

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04052

COST DIRECTE 6,05424
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,24217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29641

P-10 E8M3S11K m Brancal de 29 cm d'amplària i aproximadament 12 cm
de gruix, amb peces ceràmiques i acabat enguixat i
pintat per la cara interior i morter de calç i pintat per la
cara exterior.

Rend.: 1,000 51,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,51000 = 10,75500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,28000 = 4,57000

Subtotal: 15,32500 15,32500

Materials

B0GAA1L0 m Peça ceràmica amb la cara interior enguixada i
pintada i la cara exterior amb morter de calç i
acabada pintada. Gruix de 15cm.

1,000      x 33,69000 = 33,69000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 158,44558 = 0,50703

Subtotal: 34,19703 34,19703

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22988

COST DIRECTE 49,75191
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,99008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,74198

P-11 E8M3S1W1 u Subministrament de material a peu d'obra, per a
formació d'escala provisional de sortida
d'emergència, per a unes dimensions en planta
d'aproximadament 12,00x1,30m, amb sistema
desmuntable de la casa comercial LAYHER, amb
número d'oferta 002/V16080020.

Rend.: 1,000 10.662,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 E8M3S1W2 u Partida en concepte de subministrament de peces
especials per a escala provisional de sortida
d'emergència, de la casa comercial LAYHER, no
incloses en el pressupost ofertat.

Rend.: 1,000 380,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 E8M3S1Z1 u Tancament de paret sobre llinda, per a unes
dimensions en alçat d'aproximadament 150x150 cm,
amb peces de maó calat amb la cara interior
enguixada i pintada i la cara exterior amb morter de
calç i acabada pintada.

S'inclou el lligat del tancament amb els brancals de
nova execució per mitjà d'elements d'acer inoxidable,
així com tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat segons especificacions de
projecte, detalls de plànols i indicacions de la direcció
facultativa.

Rend.: 1,000 456,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 21,51000 = 129,06000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,28000 = 73,12000

Subtotal: 202,18000 202,18000

Materials

B0GAA1L0 m Peça ceràmica amb la cara interior enguixada i
pintada i la cara exterior amb morter de calç i
acabada pintada. Gruix de 15cm.

6,000      x 33,69000 = 202,14000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb

0,200      x 158,44558 = 31,68912
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PARTIDES D'OBRA

una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 233,82912 233,82912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,03270

COST DIRECTE 439,04182
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 17,56167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,60349

P-14 E9G2H742 m2 Paviment de formigó de 25 cm de gruix acabat amb 4
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat des
de camió, estesa i vibratge manual i remolinat
mecànic

Rend.: 1,000 28,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,45000 = 1,94500

Subtotal: 3,07050 3,07050

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,080 /R x 4,92000 = 0,39360

Subtotal: 0,39360 0,39360

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0042      x 1.507,65000 = 6,33213

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,260      x 67,51000 = 17,55260

Subtotal: 23,88473 23,88473

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04606

COST DIRECTE 27,39489
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,09580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,49068

P-15 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,51000 = 2,15100

Subtotal: 2,15100 2,15100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03227

COST DIRECTE 2,18327
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,08733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27060
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PARTIDES D'OBRA

P-16 E9Z4AA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 19,99000 = 0,59970

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

Subtotal: 1,27500 1,27500

Materials

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,200      x 5,98000 = 7,17600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,16000 = 0,02366

Subtotal: 7,19966 7,19966

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01913

COST DIRECTE 8,49379
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,33975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83354

P-17 EASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent
de 100 cm d'amplada i una tarja fixa, per a una llum
de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic,
col·locada. S'inclou pany de cop i clau amb sistema
de desbloqueig al accionar la barra antipànic.

Rend.: 1,000 788,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,87000 = 9,14800

Subtotal: 9,14800 9,14800

Materials

BASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent
de 100 cm d'amplada i una tarja fixa, per a una llum
de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic,
col·locada. S'inclou pany de cop i clau amb sistema
de desbloqueig al accionar la barra antipànic.

1,000      x 748,86000 = 748,86000

Subtotal: 748,86000 748,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22870

COST DIRECTE 758,23670
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 30,32947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 788,56617

P-18 EE52QZW1 u Ajudes del ram de paleta a industrials o reconstrucció
d'elements deteriorats o necessaris per acabar les
obres correctament, amb aportació de materials,
elements i mecanismes necessaris i auxiliars per dur
a terme les operacions correctament.

Rend.: 1,000 1.142,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,000 /R x 21,51000 = 516,24000

A0140000 h Manobre 24,000 /R x 18,28000 = 438,72000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 954,96000 954,96000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 143,24400

COST DIRECTE 1.098,20400
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 43,92816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.142,13216

P-19 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi Rend.: 1,000 72,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,24000 = 11,12000

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

Subtotal: 21,10000 21,10000

Materials

BGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 1,000      x 48,51000 = 48,51000

Subtotal: 48,51000 48,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31650

COST DIRECTE 69,92650
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,79706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,72356

P-20 K1213251 m2 Muntatge d'escala provisional de sortida
d'emergència, amb sistema tubular i metàl·lica, de la
casa comercial LAYHER, segons elements definits en
la oferta número 002/V16080020.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars per deixar-ho completament
acabat segons especificacions de projecte, detalls de
plànols i indicacions de la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 13,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 19,08000 = 6,67800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,24000 = 4,44800

Subtotal: 11,12600 11,12600

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 31,64000 = 1,26560

Subtotal: 1,26560 1,26560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16689

COST DIRECTE 12,55849
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,50234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,06083

P-21 K2165340 m2 Obertura de porta tapiada amb valor patrimonial amb
maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador i equip de paletes, grau de dificultat alt,
amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor de

Rend.: 1,000 44,26 €

Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,210 /R x 31,48000 = 6,61080

A010V100 h Restaurador assistent 1,260 /R x 18,30000 = 23,05800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 21,51000 = 8,60400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,28000 = 3,65600

Subtotal: 41,92880 41,92880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62893

COST DIRECTE 42,55773
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,70231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,26004

P-22 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 131,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,45000 = 77,80000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,28000 = 7,31200

Subtotal: 85,11200 85,11200

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,60000 = 31,20000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 50,00000 = 8,45500

Subtotal: 39,65500 39,65500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27668

COST DIRECTE 126,04368
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,04175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,08543

P-23 K21R11W3 u Mitja jornada de dos operaris de jardineria per a la
neteja i desbrossada d'herbes, plantes, arbres i
arbustos existents en l'àmbit d'actuació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de residus
sobre camió o contenidor, incloent la seva gestió i
pagamnet de cànons específics en cas d'ésser
necessari.

Rend.: 1,000 252,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 4,000 /R x 28,01000 = 112,04000

A013P000 h Ajudant jardiner 4,000 /R x 24,86000 = 99,44000

Subtotal: 211,48000 211,48000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 31,72200

COST DIRECTE 243,20200
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,72808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,93008
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PARTIDES D'OBRA

P-24 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,44000 = 1,03200

Subtotal: 1,03200 1,03200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08753

COST DIRECTE 6,95453
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,27818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23271

P-25 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant
morter de ciment i resines epoxi modificades

Rend.: 1,000 19,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,510 /R x 22,51000 = 11,48010

Subtotal: 11,48010 11,48010

Materials

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,200      x 5,62000 = 6,74400

Subtotal: 6,74400 6,74400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28700

COST DIRECTE 18,51110
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,74044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25155

P-26 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,96000 = 3,99200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,24000 = 4,44800

Subtotal: 8,44000 8,44000

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,46580 1,46580



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D´EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d´emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d´Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d´arquitectura i paisatge

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12660

COST DIRECTE 10,03240
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,40130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,43370

P-27 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 26,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 19,96000 = 4,65068

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 22,24000 = 5,18192

Subtotal: 9,83260 9,83260

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 11,42000 = 11,42000

Subtotal: 15,54000 15,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14749

COST DIRECTE 25,52009
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,02080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,54089

P-28 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 34,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,96000 = 4,99000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 22,24000 = 5,56000

Subtotal: 10,55000 10,55000

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 22,01000 = 22,01000

Subtotal: 22,01000 22,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15825

COST DIRECTE 32,71825
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,30873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,02698

P-29 PPAUAZW1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de
desplaçament de maquinària fins a centre de treball.

Rend.: 1,000 270,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P-30 PPAUAZW2 u Adequació de les instal·lacions i elements
constructius existents afectats per l'obra i realització
de les tasques no previstes com a partides d'obra
individuals, aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el
conjunt correctament acabat segons indicacions de la
direcció facultativa.

Rend.: 1,000 324,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,28000 = 73,12000

A012J000 h Oficial 1a lampista 3,000 /R x 22,24000 = 66,72000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 22,24000 = 66,72000

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 21,51000 = 64,53000

Subtotal: 271,09000 271,09000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 40,66350

COST DIRECTE 311,75350
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,47014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,22364

P-31 PPAUAZW3 u Desmuntatge, protecció i acopi de mobiliari mòbil i
fixe existent i afectat per les obres, tals com pèrgoles,
etc.. S'inclou tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el
conjunt completament acabat segons especificacions
de projecte, detalls de plànols i indicacions de la
direcció facultativa.

Rend.: 1,000 285,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 21,51000 = 129,06000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,28000 = 109,68000

Subtotal: 238,74000 238,74000

DESPESES AUXILIARS 15,00 % 35,81100

COST DIRECTE 274,55100
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,98204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,53304

P-32 PPAUAZW4 u Partida d'abonament íntegre en concepte d'adequació
dels accessos i zones de pas de maquinària durant
l'execució de les obres, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars.
Posteriorment a la finalització de les obres, es
deixarà els accessos i les zones de pas amb les
condicions originàries.

Rend.: 1,000 180,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

PPAUAZW9 Pa Partida alçada a justificar en concepte de
consolidació d'edificacions existents afectades durant
l'execució de les obres, realitzant totes les operacions
i aportant tots els materials, elements i mecanismes
necessaris i auxiliars per deixar-ho completament
acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 6.265,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim 17,96 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 E2RAZ1W1 u Gestió de residus d'enderroc i de construcció resultants de la totalitat de l'obra, segons la
fitxa de l'estudi de gestió de residus. Inclou càrrega i transport dels residus a abocadors i
centres de reciclatge amb contenidors i camions, així com també s'iniclou el pagament dels
cànons específics, etc.

479,91 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 E2RAZ1W8 u Partida per a la seguretat i salut a l'obra. 460,00 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-4 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de formigó 26,86 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 E4475211 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-6 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-7 E7C23201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell
llis, col·locades no adherides

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 E7J5121AK8VQ m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-10 E8M3S11K m Brancal de 29 cm d'amplària i aproximadament 12 cm de gruix, amb peces ceràmiques i
acabat enguixat i pintat per la cara interior i morter de calç i pintat per la cara exterior.

51,74 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 E8M3S1W1 u Subministrament de material a peu d'obra, per a formació d'escala provisional de sortida
d'emergència, per a unes dimensions en planta d'aproximadament 12,00x1,30m, amb
sistema desmuntable de la casa comercial LAYHER, amb número d'oferta 002/V16080020.

10.662,35 €

(DEU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 E8M3S1W2 u Partida en concepte de subministrament de peces especials per a escala provisional de
sortida d'emergència, de la casa comercial LAYHER, no incloses en el pressupost ofertat.

380,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

P-13 E8M3S1Z1 u Tancament de paret sobre llinda, per a unes dimensions en alçat d'aproximadament 150x150
cm, amb peces de maó calat amb la cara interior enguixada i pintada i la cara exterior amb
morter de calç i acabada pintada.

S'inclou el lligat del tancament amb els brancals de nova execució per mitjà d'elements
d'acer inoxidable, així com tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars
per deixar el conjunt completament acabat segons especificacions de projecte, detalls de
plànols i indicacions de la direcció facultativa.

456,60 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 E9G2H742 m2 Paviment de formigó de 25 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat des de camió, estesa i
vibratge manual i remolinat mecànic

28,49 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó 2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-16 E9Z4AA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 EASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent de 100 cm d'amplada i una tarja fixa,
per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. S'inclou pany
de cop i clau amb sistema de desbloqueig al accionar la barra antipànic.

788,57 €

(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 EE52QZW1 u Ajudes del ram de paleta a industrials o reconstrucció d'elements deteriorats o necessaris per
acabar les obres correctament, amb aportació de materials, elements i mecanismes
necessaris i auxiliars per dur a terme les operacions correctament.

1.142,13 €

(MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-19 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 72,72 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 K1213251 m2 Muntatge d'escala provisional de sortida d'emergència, amb sistema tubular i metàl·lica, de la
casa comercial LAYHER, segons elements definits en la oferta número 002/V16080020.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar-ho
completament acabat segons especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de
la direcció facultativa.

13,06 €

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-21 K2165340 m2 Obertura de porta tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim,
fet per restaurador i equip de paletes, grau de dificultat alt, amb mitjans manualsi càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor de

44,26 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-22 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

131,09 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-23 K21R11W3 u Mitja jornada de dos operaris de jardineria per a la neteja i desbrossada d'herbes, plantes,
arbres i arbustos existents en l'àmbit d'actuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual de residus sobre camió o contenidor, incloent la seva gestió i pagamnet de cànons
específics en cas d'ésser necessari.

252,93 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum 7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-25 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi
modificades

19,25 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-26 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,43 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-27 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

26,54 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

34,03 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-29 PPAUAZW1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de desplaçament de maquinària fins a centre de
treball.

270,00 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS)

P-30 PPAUAZW2 u Adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectats per l'obra i
realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els
elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament
acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

324,22 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-31 PPAUAZW3 u Desmuntatge, protecció i acopi de mobiliari mòbil i fixe existent i afectat per les obres, tals
com pèrgoles, etc.. S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars
per deixar el conjunt completament acabat segons especificacions de projecte, detalls de
plànols i indicacions de la direcció facultativa.

285,53 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 PPAUAZW4 u Partida d'abonament íntegre en concepte d'adequació dels accessos i zones de pas de
maquinària durant l'execució de les obres, aportant tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars.
Posteriorment a la finalització de les obres, es deixarà els accessos i les zones de pas amb
les condicions originàries.

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)
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P-1 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim 17,96 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 16,56400 €

Altres conceptes 1,39600 €

P-2 E2RAZ1W1 u Gestió de residus d'enderroc i de construcció resultants de la totalitat de l'obra, segons la
fitxa de l'estudi de gestió de residus. Inclou càrrega i transport dels residus a abocadors i
centres de reciclatge amb contenidors i camions, així com també s'iniclou el pagament dels
cànons específics, etc.

479,91 €

Sense descomposició 479,91000 €

P-3 E2RAZ1W8 u Partida per a la seguretat i salut a l'obra. 460,00 €

Sense descomposició 460,00000 €

P-4 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de formigó 26,86 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,08250 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,36400 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42294 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,16988 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20113 €

Altres conceptes 23,61955 €

P-5 E4475211 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra

2,08 €

B44Z5012 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat

1,39000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-6 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,26 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,22000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-7 E7C23201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell
llis, col·locades no adherides

3,68 €

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20 mm de gruix, de 30 kPa de
tensió a la compressió, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

1,66950 €

Altres conceptes 2,01050 €

P-8 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

2,64 €

B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm 0,25200 €

Altres conceptes 2,38800 €

P-9 E7J5121AK8 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

6,30 €

B7JZ1010K8V dm3 Imprimació de poliuretà per preparació del suport en segellats de junts,MASTERFLEX
PRIMER P, de BASF-CC, ref. P06SI400 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC

0,14834 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,16418 €

Altres conceptes 2,98748 €

P-10 E8M3S11K m Brancal de 29 cm d'amplària i aproximadament 12 cm de gruix, amb peces ceràmiques i
acabat enguixat i pintat per la cara interior i morter de calç i pintat per la cara exterior.

51,74 €
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B0GAA1L0 m Peça ceràmica amb la cara interior enguixada i pintada i la cara exterior amb morter de calç i
acabada pintada. Gruix de 15cm.

33,69000 €

Altres conceptes 18,05000 €

P-11 E8M3S1W1 u Subministrament de material a peu d'obra, per a formació d'escala provisional de sortida
d'emergència, per a unes dimensions en planta d'aproximadament 12,00x1,30m, amb
sistema desmuntable de la casa comercial LAYHER, amb número d'oferta 002/V16080020.

10.662,35 €

Sense descomposició 10.662,35000 €

P-12 E8M3S1W2 u Partida en concepte de subministrament de peces especials per a escala provisional de
sortida d'emergència, de la casa comercial LAYHER, no incloses en el pressupost ofertat.

380,00 €

Sense descomposició 380,00000 €

P-13 E8M3S1Z1 u Tancament de paret sobre llinda, per a unes dimensions en alçat d'aproximadament 150x150
cm, amb peces de maó calat amb la cara interior enguixada i pintada i la cara exterior amb
morter de calç i acabada pintada.

S'inclou el lligat del tancament amb els brancals de nova execució per mitjà d'elements
d'acer inoxidable, així com tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars
per deixar el conjunt completament acabat segons especificacions de projecte, detalls de
plànols i indicacions de la direcció facultativa.

456,60 €

B0GAA1L0 m Peça ceràmica amb la cara interior enguixada i pintada i la cara exterior amb morter de calç i
acabada pintada. Gruix de 15cm.

202,14000 €

Altres conceptes 254,46000 €

P-14 E9G2H742 m2 Paviment de formigó de 25 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat des de camió, estesa i
vibratge manual i remolinat mecànic

28,49 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 6,33213 €

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

17,55260 €

Altres conceptes 4,60527 €

P-15 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó 2,27 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-16 E9Z4AA1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

8,83 €

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

7,17600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02366 €

Altres conceptes 1,63034 €

P-17 EASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent de 100 cm d'amplada i una tarja fixa,
per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. S'inclou pany
de cop i clau amb sistema de desbloqueig al accionar la barra antipànic.

788,57 €

BASA72RA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent de 100 cm d'amplada i una tarja fixa,
per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. S'inclou pany
de cop i clau amb sistema de desbloqueig al accionar la barra antipànic.

748,86000 €

Altres conceptes 39,71000 €

P-18 EE52QZW1 u Ajudes del ram de paleta a industrials o reconstrucció d'elements deteriorats o necessaris per
acabar les obres correctament, amb aportació de materials, elements i mecanismes
necessaris i auxiliars per dur a terme les operacions correctament.

1.142,13 €

Altres conceptes 1.142,13000 €

P-19 EGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 72,72 €
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BGD1U010 u Ànode de sacrifici de magnesi 48,51000 €

Altres conceptes 24,21000 €

P-20 K1213251 m2 Muntatge d'escala provisional de sortida d'emergència, amb sistema tubular i metàl·lica, de la
casa comercial LAYHER, segons elements definits en la oferta número 002/V16080020.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar-ho
completament acabat segons especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de
la direcció facultativa.

13,06 €

Altres conceptes 13,06000 €

P-21 K2165340 m2 Obertura de porta tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim,
fet per restaurador i equip de paletes, grau de dificultat alt, amb mitjans manualsi càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor de

44,26 €

Altres conceptes 44,26000 €

P-22 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

131,09 €

Altres conceptes 131,09000 €

P-23 K21R11W3 u Mitja jornada de dos operaris de jardineria per a la neteja i desbrossada d'herbes, plantes,
arbres i arbustos existents en l'àmbit d'actuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual de residus sobre camió o contenidor, incloent la seva gestió i pagamnet de cànons
específics en cas d'ésser necessari.

252,93 €

Altres conceptes 252,93000 €

P-24 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum 7,23 €

Altres conceptes 7,23000 €

P-25 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi
modificades

19,25 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 6,74400 €

Altres conceptes 12,50600 €

P-26 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,43 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 8,96420 €

P-27 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

26,54 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

11,42000 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-28 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

34,03 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i per muntar superficialment

22,01000 €

Altres conceptes 12,02000 €

P-29 PPAUAZW1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de desplaçament de maquinària fins a centre de
treball.

270,00 €

Sense descomposició 270,00000 €

P-30 PPAUAZW2 u Adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectats per l'obra i
realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els
elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament
acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

324,22 €
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Altres conceptes 324,22000 €

P-31 PPAUAZW3 u Desmuntatge, protecció i acopi de mobiliari mòbil i fixe existent i afectat per les obres, tals
com pèrgoles, etc.. S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars
per deixar el conjunt completament acabat segons especificacions de projecte, detalls de
plànols i indicacions de la direcció facultativa.

285,53 €

Altres conceptes 285,53000 €

P-32 PPAUAZW4 u Partida d'abonament íntegre en concepte d'adequació dels accessos i zones de pas de
maquinària durant l'execució de les obres, aportant tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars.
Posteriorment a la finalització de les obres, es deixarà els accessos i les zones de pas amb
les condicions originàries.

180,00 €

Sense descomposició 180,00000 €
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 30.861,89

13 % Despeses Generals SOBRE 30.861,89...................................................................... 4.012,05

6 % Benefici Industrial SOBRE 30.861,89............................................................................ 1.851,71

Subtotal 36.725,65

21 % IVA SOBRE 36.725,65................................................................................................. 7.712,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 44.438,0444.438,04

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS )



  
  

ARANTXA MANRIQUE, estudi d’arquitectura i paisatge Carrer Carretes 47 baixos 08001 Barcelona .              
661 350 630 . hola@arantxamanrique.com 
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MPMU de la UA1 del PERI del
PARC CENTRAL

àmbit del planejament:
Recinte de Can Ricart

nivell de catalogació de l'àmbit:
A, inclòs al BCIN

Tipus de sòl: urbà

Qualificació urbanística: 7@

Usos admesos:
activitats de formació, divulgació i
noves tecnologies

LÍMIT DE L'ÀMBIT DE CAN RICART

ESCALA PROVISIONAL EMERGÈNCIA
EVACUACIÓ DE PLANTA PRIMERA

LA CRPB ÉS +4.10m

N

160801 TP01
A1 E:1/500
A3 E:1/1000

SITUACIÓAR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

S
IT

U
A

C
IO

_N
1.

dw
g

16
09

14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS



AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE ES OBRES DE LA COBERTA 2

I REHABILITACIÓ DE LA SALA DE REUNIONS
DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE CREACIÓ
ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DESEMBRE 2015

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

FO
TO

G
R

A
FI

E
S

_E
S

C
A

LA
.d

w
g

16
08

05

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

oc
um

en
ts

/S
E

R
V

E
R

 A
M

 2
01

3/
E

S
TU

D
I_

A
M

/0
-p

ro
je

ct
es

/0
3_

H
A

N
G

A
R

/P
R

O
JE

C
TE

/N
A

U
 1

/F
A

S
E

4_
E

S
C

A
LA

 E
M

E
R

G
E

N
C

IA
/D

01
_B

A
_E

X
E

_A
G

O
S

T1
6/

E
D

IT
A

B
LE

/C
A

D
/

CLIENT

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS
CARMELA TORRÓ

IMATGE INTERIOR PLANTA 1  NAU 1 HANGAR IMATGE EXTERIOR FAÇANA LATERAL I ESPAI D' ESCALA PROVISIONAL

151201 TP02
A1 E:SE
A3 E:SE

FOTOGRAFIES

IMATGE EXTERIOR FAÇANA LATERAL I ESPAI D'ESCALA PROVISIONAL IMATGE EXTERIOR SOLERA DE RECOLZAMENT I ESTAT ACTUAL DE RECOLZAMENT DE L'ESCALA PROVISIONAL D'EMERGÈNCIA



X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 267.64
3720.84

Y 4
Y 3

Y 2
Y 1

23
19

.3
5

71
2.

15
73

1.
83

80
8.

04

352

+0.06

-0.04-0.10
-0.14

-0.11

+0.01

+0.16

+0.45

+0.35

-0.19

+0.47

-0.33 -0.32
-0.13 -0.29 -0.29

-0.26

+0.16

+0.11

-0.04

ESPAI PER ESCALA PROVISIONAL

-0.09

+0.47

+2.50

-0.11 -0.04

+4.93

-0.10 -0.04 +0.11

QUADRE DE SUPERFÍCIES
CONSTRUÏDES (M2)

PLANTA BAIXA...........................887,97m2
PLANTA PRIMERA .....................864,88m2

TOTAL S.CONTRUÏDA.............1752,85m2

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

E
S

TA
T_

A
C

TU
A

LN
1.

dw
g

16
09

14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160801 TP03.1
ALÇAT PRINCIPAL C.EMÍLIA CORANTY

A1 E:1/100
A3 E:1/200

PLANTA BAIXA
ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA

ST1 ST1

CARRER EMÍLIA CORANTY

ALÇAT CARRER EMÍLIA CORANTY

ZONA
ACTUACIÓ
NOVA
ESCALA
EMERGÈNCIA

ZONA
ACTUACIÓ
NOVA
ESCALA
EMERGÈNCIA

ESCALA ACTUAL
EVACUACIÓ P1

N



X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 267.64
3720.84

Y 4
Y 3

Y 2
Y 1

23
19

.3
5

71
2.

15
73

1.
83

80
8.

04

352

+4.93

+2.92

+4.93

ESPAI PER ESCALA PROVISIONAL

45
5.

74

45
7.

0250
4

50
4

45
7

50
2.

23

45
7

45
750

2

45
7

50
3.

87

50
4

45
6.

76

41
2.

16

46
4.

12

41
9.

86

46
2.

97

41
8.

58

46
2.

67

41
7.

26

46
1.

35

41
5.

83

46
1.

35

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 365.68
3807.02

352

+0.16

+4.93

-0.04 -0.01 +0.12 +0.09 +0.04 +0.11

+12.05

+10.90

353.36

-0.09

+0.47

+2.50

QUADRE DE SUPERFÍCIES
CONSTRUÏDES (M2)

PLANTA BAIXA...........................887,97m2
PLANTA PRIMERA .....................864,88m2

TOTAL S.CONTRUÏDA.............1752,85m2

-0.11
-0.04

+0.49
+0.50

+0.10

+4.93

+12.05

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

E
S

TA
T_

A
C

TU
A

LN
1.

dw
g

16
09

14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160801 TP03.2
SECCIÓ LONGITUDINAL

A1 E:1/100
A3 E:1/200

PLANTA PRIMERA
ESTAT ACTUAL

ALÇAT LATERAL FUTURA SORTIDA

PLANTA PRIMERA

CARRER EMÍLIA CORANTY

S
T2

S
T2

ALÇAT LATERAL ST 2

SECCIÓ LONGITUDINAL ST 1

ZONA
ACTUACIÓ
NOVA
ESCALA
EMERGÈNCIA

ZONA
ACTUACIÓ
NOVA
ESCALA
EMERGÈNCIA

ZO
N

A A
C

TU
A

C
IÓ

N
O

VA E
S

C
A

LA
E

M
E

R
G

È
N

C
IA

ESCALA ACTUAL
EVACUACIÓ P1

ESCALA ACTUAL
EVACUACIÓ P1

N



X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 267.64
3720.84

Y 4
Y 3

Y 2
Y 1

23
19

.3
5

71
2.

15
73

1.
83

80
8.

04

352

+4.93

+2.92

+4.93

ESPAI PER ESCALA PROVISIONAL

45
5.

74

45
7.

0250
4

50
4

45
7

50
2.

23

45
7

45
750

2

45
7

50
3.

87

50
4

45
6.

76

41
2.

16

46
4.

12

41
9.

86

46
2.

97

41
8.

58

46
2.

67

41
7.

26

46
1.

35

41
5.

83

46
1.

35

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 365.68
3807.02

352

+0.16

+4.93

-0.04 -0.01 +0.12 +0.09 +0.04 +0.11

+12.05

+10.90

353.36

-0.09

+0.47

+2.50

QUADRE DE SUPERFÍCIES
CONSTRUÏDES (M2)

PLANTA BAIXA...........................887,97m2
PLANTA PRIMERA .....................864,88m2

TOTAL S.CONTRUÏDA.............1752,85m2

-0.11
-0.04

+0.49
+0.50

+0.10

+4.93

+12.05

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

E
N

D
E

R
R

O
C

S
.d

w
g

16
09

14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160801 TP04.1
SECCIÓ LONGITUDINAL

A1 E:1/100
A3 E:1/200

PLANTA PRIMERA
ENDERROCS

ALÇAT LATERAL FUTURA SORTIDA

PLANTA PRIMERA

CARRER EMÍLIA CORANTY

S
T2

S
T2

ALÇAT LATERAL ST 2

SECCIÓ LONGITUDINAL ST 1

N



X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 267.64
3720.84

Y 4
Y 3

Y 2
Y 1

23
19

.3
5

71
2.

15
73

1.
83

80
8.

04

352

+4.93

+2.92

+4.93

ESPAI PER ESCALA PROVISIONAL

+4.93

45
5.

74

45
7.

0250
4

50
4

45
7

50
2.

23

45
7

45
750

2

45
7

50
3.

87

50
4

45
6.

76

41
2.

16

46
4.

12

41
9.

86

46
2.

97

41
8.

58

46
2.

67

41
7.

26

46
1.

35

41
5.

83

46
1.

35

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 365.68
3807.02

352

+0.16

+4.93

-0.04 -0.01 +0.12 +0.09 +0.04 +0.11

+12.05

+10.90

353.36

-0.09

+0.47

+2.50

QUADRE DE SUPERFÍCIES
CONSTRUÏDES (M2)

PLANTA BAIXA...........................887,97m2
PLANTA PRIMERA .....................864,88m2

TOTAL S.CONTRUÏDA.............1752,85m2

-0.11
-0.04

+0.49
+0.50

+0.10

+4.93

+12.05

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

R
E

C
O

N
S

TR
U

C
C

IO
N

S
.d

w
g

16
09

14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160801 TP04.2
SECCIÓ LONGITUDINAL

A1 E:1/100
A3 E:1/200

PLANTA PRIMERA
RECONSTRUCCIONS

ALÇAT LATERAL FUTURA SORTIDA

PLANTA PRIMERA

CARRER EMÍLIA CORANTY

S
T2

S
T2

ALÇAT LATERAL ST 2

SECCIÓ LONGITUDINAL ST 1

N



Y 4
Y 3

Y 2
Y 1

23
19

.3
5

71
2.

15
73

1.
83

80
8.

04

+4.93

+2.92

+4.93

+4.93

-0.11

+0.61

+0.45

155
100

109

129

256
128

256
128

256
160

1184

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

01
02
03
04

01
02
03
04

1%

+0.16

+4.93

+12.05

+10.90

-0.11
+0.42

QUADRE DE SUPERFÍCIES
CONSTRUÏDES (M2)

PLANTA BAIXA...........................887,97m2
PLANTA PRIMERA .....................864,88m2

TOTAL S.CONTRUÏDA.............1752,85m2

+0.61
+0.10

+4.93

+12.05

-0.11
+0.45010203040506070809101112131415161718192021222324252627

45
0.

13

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

P
R

O
JE

C
TE

_E
S

C
A

LA
_E

M
E

R
G

E
N

C
IA

N
1_

.d
w

g
16

09
14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160905 A01
SECCIÓ LONGITUDINAL

A1 E:1/100
A3 E:1/200

PLANTA PRIMERA
PROJECTE

ALÇAT LATERAL 

PLANTA PRIMERA

CARRER EMÍLIA CORANTY

S
T2

S
T2

ALÇAT LATERAL ST 2
SECCIÓ LONGITUDINAL ST 1

N



1

LLEGENDA

GRAONAT DE FORMIGÓ ARMAT

CAPA DE COMPRESSIÓ DE
FORMIGÓ ARMAT DE GRUIX 25CM
ARMATS Ø10 c=15cm CÈRCOL  4 Ø12

CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA
DE 5CM

TERRENY ACTUAL

2

3

4

0.9 15.7 0.93

17.68

3.
66

+0.61 -0.11

+0.45

1%

01 02 0403

01020304

1 2 1

02
03

04
05

06
07

08
09

10
11

12
13

14
15

0.
13

0.3

0.
14

0.3+0.61

01
02

03
04

01
02

03
04

-0.11

01

1 2 1

+0.45

3 4

21
0

100

FE 1 1
UNITATS

PORTA D'UNA FULLA BATENT TALLAFOCS D'UNA FULLA DE 1,00X2,10M DE PAS LLIURE
TOTAL.
PORTA DE LA MARCA ALFA TORRES O EQUIVALENT. AMB RESISTÈNCIA AL FOC A 60MIN.
FULLA DE XAPA D'ACER DE 1MM, 63MM DE GRUIX I REBLERT IGNÍFUG SEGONS
ASSAIG. MARC ESTÁNDAR GALVANITZAT PERFILAT TIPUS DUELLA DE 1.5MM AMB
ENCAIXOS PER A JUNTA INTUMESCENT I GOMA, PERNS MASSISSOS AMB "COJINETE A
BOLAS" SENSE SOLDADURES VISTES. INCLOU MANETA TALLAFOCS NEGRA EN "U" I
BOMBÍ EUROPERFIL AMB CLAU SECRETA.
COLOR A DECIDIR PER LA DF

DISPOSARÀ DE BARRA ANTIPÀNIC MODEL DORMA T68, DE COLOR A DECIDIR PER LA
DF
*LES MIDES ES COMPROVARAN A OBRA

EL FORAT DISPOSARÀ DEL DINTELL METÀL.LIC NECESSARI PEL SEU SUPORT

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

P
R

O
JE

C
TE

_E
S

C
A

LA
_E

M
E

R
G

E
N

C
IA

N
1.

dw
g

16
09

14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160901 A02
DETALL FUSTERIES

A1 E: SEGONS DIBUIX
A3 E: SEGONS DIBUIX

PLANTA I SECCIÓ SOLERA BASE
PROJECTE

PLANTA SOLERA FORMIGÓ ARMAT

FUSTERIA DIN A3:1/50

SECCIÓ SOLERA DIN A3: 1/75

N



155

100

109
129

256128258.9125.1256160

1184

0102030405060708091011121314151617181920212223242526

27

+4.93

409.74

+4.93

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

35.48

16
.6

6

ESCALA PROVISIONAL D'EMERGÈNCIA
REALITZADA AMB SISTEMA PREFABRICAT
D'ACER GALVANITZAT  DE LA MARCA
"LAYHER"

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

P
R

O
JE

C
TE

_E
S

C
A

LA
_E

M
E

R
G

E
N

C
IA

N
1_

.d
w

g
16

09
14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160901 A03
A1 E:1/20
A3 E:1/40

PLANTA I ALÇAT 
PROJECTE

ALÇAT-SECCIÓ ESCALA

ALÇAT LATERAL ST 2

PLANTA ESCALA



X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
11

X
12

340.77 343.17 341.8 335.44 342.97 341.99 342.41 340.88 337.94 267.64
3720.84

Y 4
Y 3

Y 2
Y 1

23
19

.3
5

71
2.

15
73

1.
83

80
8.

04

352

+4.93

+2.92

+4.93

+4.93

+0.45

-0.11

+0.47

+0.42

10
0

109

129

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

01
02
03
04

PAX
6

PAX
6

PAX
6

PAX
6

PAX
6

PAX
59

PAX
7

PAX
13

PAX
9

PAX
6

PAX
6

PAX
6

PAX
5

PAX
12

PAX
6

PAX
6

PAX
6

PAX
-

PAX
53

L<
=3

0M

L<=30M

CTE SI4-4 FOTOLUMINISCENT UNE 23035-4;2003
TAMANY 23035-4;2003

SENYAL SIGNIFICAT MIDA UNITATS
REFERÈNCIA

SORTIDA    420X420 1
    EMERGÈNCIA

ESH-715

SENTIT   210X210 6
    EVACUACIÓ

ESC-760

AR
XI

U
D

O
C

U
M

EN
T AUTORS PROJECTE PLÀNOLDOCUMENT

Arantxa Manrique, Arquitecte

Arantxa Manrique
estudi d'arquitectura i paisatge PROJECTE DE L'ESCALA PROVISIONAL

D'EMERGÈNCIA PER EVACUACIÓ DE LA
PLANTA 1 DE LA NAU 1 DEL CENTRE DE
CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
AGOST 2016

Tel. 661 350 630  arantxa@savethebuildings.comD
AT

A 
(a

am
m

dd
)

P
R

O
JE

C
TE

_E
S

C
A

LA
_E

M
E

R
G

E
N

C
IA

N
1_

.d
w

g
16

09
14

/U
se

rs
/a

ra
nt

xa
m

an
riq

ue
gi

m
en

o/
D

ro
pb

ox
/A

R
A

N
TX

A
/F

A
S

E
4_

E
S

C
A

LA
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

/D
01

_B
A

_E
X

E
_A

G
O

S
T1

6/
E

D
IT

A
B

LE
/C

A
D

/

CLIENT

FUNDACIÓ PRIVADA AACV HANGAR
COL.LABORADORS

FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS 160901 A04
A1 E:1/100
A3 E:1/200

PLANTA PRIMERA
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

PLANTA PRIMERA



  
  

ARANTXA MANRIQUE, estudi d’arquitectura i paisatge Carrer Carretes 47 baixos 08001 Barcelona .              
661 350 630 . hola@arantxamanrique.com 

  

IV.DOCUMENTS ANNEXOS 
  



  
  

ARANTXA MANRIQUE, estudi d’arquitectura i paisatge Carrer Carretes 47 baixos 08001 Barcelona .              
661 350 630 . hola@arantxamanrique.com 

  

  
Dades  de  l'obra  
  

•   Tipus  d'obra:   Projecte  bàsic  i  executiu  per  a  la  millora  de  la  
Seguretat  d’Evacuació.  Sortida  de  Planta  
Primera  amb  Escala  Provisional  d’Emergència  
a  la  NAU1  del  Centre  de  Creació  Artística  
Hangar  a  Can  Ricart. 

 
    

Emplaçament:   Carrer  Emília  Coranty  14  08018  Barcelona  

Superfície  construïda:   Superfície  escala:    
  

Promotor:   FUNDACIÓ  PRIVADA  AAVC  HANGAR  

Arquitecte/s  autor/s  del  Projecte  d'execució:   Arantxa  Manrique  Gimeno  

Tècnic  redactor  de  l'Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut:   Arantxa  Manrique  Gimeno  

  
  
Dades  tècniques  de  l'emplaçament  
  

•   Topografia:   La  topografia  del   terreny  on  es  troba   l'edifici  és  plana,  en  un  entorn  
urbà  completament  consolidat  i  densificat.  

Característiques   del   terreny:  
resistència  cohesió,  nivell  freàtic  

No  hi  ha  previstes  fonamentacions  en  l'actuació  no  obstant  a  efectes  
d'estacionament   de   grues   i   elevadors   s'ha   considerat   una   tensió  
admissible  del  terreny  de    0,2  kN/mm2.  
S'ha  de   tenir  en  compte  que   les  edificacions  adjacents  estan  en  ús  
amb  multiplicitat  d'usuaris  que  entren  i  surten  de  l'equipament.  

•   Condicions   físiques   i   d'ús   dels  
edificis  de  l'entorn  

L’entorn   immediat   són  equipaments   culturals,   parcs  urbans,   edificis  
plurifamiliars  i  solars  buits  amb  edificacions  en  desús.  

Instal·lacions  de  serveis  públics,  tant  
vistes  com  soterrades:  
  

L'edifici  Hangar  està  en  ús  i  disposa  de  tots  els  serveis  públics:  
aigua,  clavegueram,  electricitat  i  telèfon.  

Ubicació  de  vials:  
(amplada,  nombre,  densitat  de  circulació)  
i  amplada  de  voreres  

Al  l'edifici  s’hi  accedeix  pel  passatge  del  Marqués  de  santa  Isabel,  
l'amplada  d'accés  és  reduïda,  a  uns  5  m.  El  via  principal  de  la  trama  
és  el  Carrer  Marroc  amb  una  densitat  de  trànsit  de  mitja  a  baixa  per  
les  intensitats  de  l'eixample  de  Barcelona  

  
  
  
  
  
  
  
Barcelona,  desembre  de  2015  
L'autor  de  l'EBSS  
Arantxa  Manrique  Gimeno  
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Compliment  del  RD  1627/97  de  24  d'octubre  sobre  disposicions  
mínimes  de  seguretat  i    salut  a  les  obres  de  construcció  
  
Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les  previsions  respecte  a  la  
prevenció  de  riscos  d'accidents  i  malalties  professionals,  així  com  informació  útil  per  efectuar  en  el  seu  dia,  en  les  
degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles  treballs  posteriors  de  manteniment.  
Servirà  per  donar  unes  directrius  bàsiques  a  l'empresa  constructora  per  dur  a  terme  les  seves  obligacions  en  el  
terreny  de   la  prevenció  de  riscos  professionals,   facilitant  el  seu  desenvolupament,  d'acord  amb  el  Reial  Decret  
1627/1997  de  24  d'octubre,  pel  qual   s'estableixen  disposicions  mínimes  de  seguretat   i  de  salut  a   les  obres  de  
construcció.  
  
En  base  a  l'art.  7è,  i  en  aplicació  d'aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  el  contractista  ha  d'elaborar  un  Pla  
de   Seguretat   i   Salut   en   el   treball   en   el   qual   s'analitzin,   estudiïn,   desenvolupin   i   complementin   les   previsions  
contingudes  en  el  present  document.  
  
El  Pla  de  Seguretat   i  Salut  haurà  de  ser  aprovat  abans  de   l'inici  de   l'obra  pel  Coordinador  de  Seguretat   i  Salut  
durant  l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  n'hi  hagi,  per  la  Direcció  Facultativa.  En  cas  d'obres  de  les  Administracions  
Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta  Administració.  
  
Es  recorda  l'obligatorietat  de  què  a  cada  centre  de  treball  hi  hagi  un  Llibre  d'Incidències  pel  seguiment  del  Pla.  
Qualsevol   anotació   feta   al   Llibre   d'Incidències   haurà   de   posar-se   en   coneixement   de   la   Inspecció   de   Treball   i  
Seguretat  Social  en  el  termini  de  24  hores.  
Tanmateix   es   recorda   que,   segons   l'art.   15è   del   Reial   Decret,   els   contractistes   i   sot-contractistes   hauran   de  
garantir  que  els  treballadors  rebin  la  informació  adequada  de  totes  les  mesures  de  seguretat  i  salut  a  l'obra.  
Abans  del  començament  dels  treballs  el  promotor  haurà  d'efectuar  un  avis  a  l'autoritat  laboral  competent,  segons  
model  inclòs  a  l'annex  III  del  Reial  Decret.  
La   comunicació   d'obertura   del   centre   de   treball   a   l'autoritat   laboral   competent   haurà   d'incloure   el   Pla   de  
Seguretat  i  Salut.  
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o  qualsevol  integrant  de  la  Direcció  Facultativa,  en  
cas   d'apreciar   un   risc   greu   imminent   per   a   la   seguretat   dels   treballadors,   podrà   aturar      l'obra   parcialment   o  
totalment,   comunicant-lo   a   la   Inspecció   de   Treball   i   Seguretat   Social,   al   contractista,   sots-contractistes   i  
representants  dels  treballadors.  
  
Les   responsabilitats   dels   coordinadors,   de   la   Direcció   Facultativa   i   del   promotor   no   eximiran   de   les   seves  
responsabilitats  als  contractistes  i  als  sots-contractistes  (art.  11è).  
  

  

2.  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  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   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  
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-   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   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.  
  
  

3.  Identificació  dels  riscos  
  
Sense  perjudici  de  les  disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  aplicables  a  l'obra    establertes  a  l'annex  IV  del  
Reial   Decret   1627/1997   de   24   d'octubre,   s'enumeren   a   continuació   els   riscos   particulars   de   diferents   treballs  
d'obra,   tot   i   considerant   que   alguns   d'ells   es   poden   donar   durant   tot   el   procés   d'execució   de   l'obra   o   bé   ser  
aplicables  a  d'altres  feines.  
S'haurà   de   tenir   especial   cura   en   els   riscos  més   usuals   a   les   obres,   com   ara   són,   caigudes,   talls,   cremades,  
erosions  i  cops,  havent-se  d'adoptar  en  cada  moment  la  postura  més  adient  pel  treball  que  es  realitzi.  
A  més,  s'ha  de   tenir  en  compte   les  possibles   repercussions  a   les  estructures  d'edificació  veïnes   i   tenir  cura  en  
minimitzar  en  tot  moment  el  risc  d'incendi.  
Tanmateix,   els   riscos   relacionats   s'hauran   de   tenir   en   compte   pels   previsibles   treballs   posteriors   (reparació,  
manteniment...).  
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Tots  els  treballs  d’excavació  es  faran  amb  la  màxima  cura,  estan  atents  a  qualsevol  alteració  del  sòl  que  pugui  
indicar  existència  d’un  servei  soterrat,  el  localitzar.-lo  s’aïllarà  manualment  i  es  verificarà  pels  mitjans  necessaris  
que  no  està  en  servei,  abans  de  tallar-lo.  
  
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)  
  
Enderrocs  
-   Interferències  amb  Instal·lacions  de  subministrament  públic  (aigua,  llum,  gas...)  
-   Generació  excessiva  de  pols  o  emanació  de  gasos  tòxics  
-   Projecció  de  partícules  durant  els  treballs  
-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  plataformes)  
-   Contactes  amb  materials  agressius  
-   Talls  i  punxades  
-   Cops  i  ensopegades    
-   Caiguda  de  materials,  rebots  
-   Ambient  excessivament  sorollós  
-   Fallida  de  l'estructura  
-   Sobre  esforços  per  postures  incorrectes  
-   Acumulació  i  baixada  de  runes  
  
Moviments  de  terres  i  excavacions  
-   Interferències  amb  Instal·lacions  de  subministrament  públic  (aigua,  llum,  gas...)  
-   Generació  excessiva  de  pols  o  emanació  de  gasos  tòxics  
-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  plataformes)  
-   Cops  i  ensopegades    
-   Despreniment  i/o  esllavissament  de  terres  i/o  roques     
-   Caiguda  de  materials,  rebots  
-   Ambient  excessivament  sorollós  
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-   Desplom  i/o  caiguda  de  les  parets  de  contenció,  pous  i  rases  
-   Desplom  i/o  caiguda  de  les  edificacions  veïnes  
-   Accidents  derivats  de  condicions  atmosfèriques  
-   Sobre  esforços  per  postures  incorrectes  
-   Riscos  derivats  del  desconeixement  del  sòl  a  excavar  
  
Fonaments  
-   Interferències  amb  Instal·lacions  de  subministrament  públic  (aigua,  llum,  gas...)  
-   Projecció  de  partícules  durant  els  treballs  
-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  plataformes)  
-   Contactes  amb  materials  agressius  
-   Talls  i  punxades  
-   Cops  i  ensopegades  
-   Caiguda  de  materials,  rebots  
-   Ambient  excessivament  sorollós  
-   Desplom  i/o  caiguda  de  les  parets  de  contenció,  pous  i  rases  
-   Desplom  i/o  caiguda  de  les  edificacions  veïnes  
-   Despreniment  i/o  esllavissament  de  terres  i/o  roques     
-   Contactes  elèctrics  directes  o  indirectes  
-   Sobre  esforços  per  postures  incorrectes  
-   Fallides  d'encofrats  
-   Fallides  de  recalçaments  
-   Generació  excessiva  de  pols  o  emanació  de  gasos  tòxics  
-   Bolcada  de  piles  de  material  
-   Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions  químiques)  
  
Estructura  
-   Interferències  amb  Instal·lacions  de  subministrament  públic  (aigua,  llum,  gas...)  
-   Projecció  de  partícules  durant  els  treballs  
-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  plataformes)  
-   Contactes  amb  materials  agressius  
-   Talls  i  punxades  
-   Cops  i  ensopegades  
-   Caiguda  de  materials,  rebots  
-   Ambient  excessivament  sorollós  
-   Contactes  elèctrics  directes  o  indirectes  
-   Sobre  esforços  per  postures  incorrectes  
-   Fallides  d'encofrats  
-   Generació  excessiva  de  pols  o  emanació  de  gasos  tòxics  
-   Bolcada  de  piles  de  material  
-   Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions  químiques)  
-   Riscos  derivats  de  l'accés  a  les  plantes  
-   Riscos  derivats  de  la  pujada  i  recepció  dels  materials  
  
Ram  de  paleta  
-   Generació  excessiva  de  pols  o  emanació  de  gasos  tòxics  
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-   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)  

  
Coberta  
-   Interferències  amb  Instal�lacions  de  subministrament  públic  (aigua,  llum,  gas...)  
-   Projecció  de  partícules  durant  els  treballs  
-   Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  plataformes)  
-   Contactes  amb  materials  agressius  
-   Talls  i  punxades  
-   Cops  i  ensopegades  
-   Caiguda  de  materials,  rebots  
-   Ambient  excessivament  sorollós  
-   Sobre  esforços  per  postures  incorrectes  
-   Generació  excessiva  de  pols  o  emanació  de  gasos  tòxics  
-   Caigudes  de  pals  i  antenes  
-   Bolcada  de  piles  de  material  
-   Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions  químiques)  
  
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)  
  
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  



  

ARANTXA MANRIQUE, estudi d’arquitectura i paisatge Carrer Carretes 47 baixos 08001 Barcelona .              
661 350 630 . hola@arantxamanrique.com 

  

-   Sobresforços  per  postures  incorrectes  
-   Caigudes  de  pals  i  antenes  
  
  
  

4.  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.    
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-   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  
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-   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)  
  
  

    

5.  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.  
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Llistat  de  normativa  de  seguretat  i  salut  
  

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.  24  octubre                    (BOE:  
25/10/97)Transposició  de  la  Directiva  
92/57/CEE  

  
LEY  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  

  

REFORMA  DEL  MARCO  NORMATIVO  DE   LA   PREVENCIÓN  DE   RIESGOS  
LABORALES  

Ley  31/1995.  8  noviembre                          (BOE:  
10/11/95)    
  
Ley  54/2003.  12  diciembre  
  (BOE:  13/12/2003)    

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   EN   LOS   LUGARES  
DE  TRABAJO  

  

R.D.  486/1997  .  14  de  abril                              (BOE:  
23/04/97)  

En   el   capítol   1   exclou   les   obres   de  
construcció,   però   el   RD   1627/1997  
l'esmenta   en   quant   a   escales   de   mà.  
Modifica   i   deroga   alguns   capítols   de   la  
“Ordenanza   de   Seguridad   e   Higiene   en   el  
trabajo”  (O.  09/03/1971)  

  
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  .14  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)  
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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  

Derogat  capítol  III  pel  RD  2177/2004  

ORDENANZA  DEL  TRABAJO  PARA  LAS  INDUSTRIAS  DE  LA  
CONSTRUCCIÓN,  VIDRIO  Y  CERÁMICA  

O.  de  28  de  agosto  de  1970.  ART.  1º  A  4º,  
183º  A  291º  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)                                                    modificació: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)  
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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  diciembre  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:  
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  

6.    

R.  de  28  de  julio  de  1975                            (BOE:  
10/09/75):  N.R.  MT-10  modificació:  BOE:  
01/11/75  

  

Barcelona,  desembre  de  2015  
L'autor  de  l'EBSS  
Arantxa  Manrique  Gimeno  
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. Gestió de Residus 
 
 
  



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

ió i ió i ió i
tipus

Obra:
Situació:
Municipi :
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) DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart
Barcelona Comarca : Barcelonès

Projecte bàsic i executiu per a millorar la seguretat d'evacuació

Ó Í

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
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 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
P Volum aparent/m2
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  (
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és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

si

 abocador

Residus d'enderroc 

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

C difi ió id  LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 5,000 0,512 1,450

formigó 170101 0,084 23,310 0,062 11,655

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 2,400 0,066 3,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0 027 0 000 0 004 0 000C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui
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ct

es
 d
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C

at
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un
y Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 30,71 t 0,7544 16,11 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)ó 
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totals d'enderroc 

Residus de construcció

Ordre MAM/304/20 (tones/m ) (tones) (m /m ) (m )
   sobrants d'execució 0,0500 0,6725 0,0896 0,7013

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,2868 0,0407 0,3187
formigó 170101 0,0320 0,2855 0,0261 0,2040

petris 170107 0,0020 0,0615 0,0118 0,0924
guixos 170802 0,0039 0,0307 0,0097 0,0761
altres 0,0010 0,0078 0,0013 0,0102

   embalatges 0,0380 0,0334 0,0285 0,2234

fustes 170201 0,0285 0,0095 0,0045 0,0352
plàstics 170203 0,0061 0,0124 0,0104 0,0810

paper i cartró 170904 0,0030 0,0065 0,0119 0,0930  E
nd

er
ro

c,
Re
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metalls 170407 0,0004 0,0051 0,0018 0,0141

totals de construcció 0,71 t 0,92 m3

- altres
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar

-
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1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 
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6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-

5.-
6.-

0,00 t 0,00 m3

2,40 t 3,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 2,40 t 3,00 m3
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                    fusta en bigues reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0 0,00 0,000,00l·l
eg

i d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00

Terres per a l'abocador

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 23,60
Maons, teules i ceràmics 40 5,29
Metalls 2 0,01
Fusta 1 2,41
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01   
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si no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no nond
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R.D. 105/2008

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
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* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

tipus de residu
Runes
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Reixach a Badalona
la Construcció, SA

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

BV-5011 PK. 5,6. Montcada i 
Gestora de Runes de Pedrera La Vallensana, Ctra. E-840.03

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     l   lli   l'OC  'h  b i  d l  b d  i l i d  d  C l   h  b i i  d d  (2008 2009)

PRESSUPOST 
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Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Constr cció m3  (+35%) 4 00 €/m3 15 00 €/ 3

Classificació      

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 fe

0,00

Valoritzador / Abocador         

runa neta
-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- -

-

Construcció m   (+35%) 4,00 €/m 15,00 €/m3

Formigó 16,01 -

Maons i ceràmics 2,39 35,82

Petris barrejats 0,12 1,87

Metalls 0,02 0,29

Fusta 4,10 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,11 1,64

Paper i cartró 0 13 1 88

- 0,62

49,17 20,49 16,39

-
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64,04

-

-

-

192,12 80,05

-

0,10 -

11,94 -

0 63 -

- 0,55 -

-Paper i cartró 0,13 1,88

Guixos i no especials 0,12 1,75

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

43,24
Elements Auxiliars

0,00
0,00

0,00 - -
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0,00 0,00

0,63

- 0,58

Compactadores

-

Casetes d'emmagatzematge

241,29 114,95 80,43

0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros
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Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

479,91

El volum dels residus és de : 17,03

El pressupost de la gestió de residus és de : 479,91
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

unitats 1

p
lic

a
ci

ó 
d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
g

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

unitats -

   
fe

b
re

r 2
01

1 
V

4 
   

( F
on

t: 
"G

ui
a

 d
'a

p

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

i i j i i i f ió à i i i ó

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petrisnd
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-
-
-

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA
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Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:

T 0,00 T
T 23,21 T
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Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
29,02

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 23,21 T 11 euros
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euros/T 255,31

L'Ajuntament d'/de Barcelona

euros/T 0,00

Tones

euros
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255,31Total fiança **

23,2

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

PES TOTAL DELS RESIDUS
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA 2 DE LA NAU1 DEL CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSITCA HANGAR I ALTRES ESPAIS  

. Plec de Condicions Tècniques Particulars 
  



5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)   
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)   
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)   
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)   
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)   
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.   
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B031 -  SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Sorra de marbre blanc   
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:   

- De pedra calcària   
- De pedra granítica   

- Sorra per a confecció de morters   
- Sorra per a reblert de rases amb canonades   
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:   
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.   
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.   
No ha de tenir margues o altres materials estranys.   
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%   

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D'EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d'emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d'Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d'arquitectura i paisatge

 Pàgina:    2



Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró   
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes   
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE   
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =  4 mm   
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes   

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.   
   
SORRA DE MARBRE BLANC:   
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%   
   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó   
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat   
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm   
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes   
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes   
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)   
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes   
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):   
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%   
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%   
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)   
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.   
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.   
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SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):   
- Granulat gruixut:   

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes   
- Granulat fí:   

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna

classe específica d'exposició: <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe

específica d'exposició: <= 10% en pes   
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):   
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75   
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%   
   
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):   
- Granulat gruixut:   

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes   
- Granulat fí:   

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna

classe específica d'exposició: <= 10% en pes   
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe

específica d'exposició: <= 16% en pes   
Valor blau de metilè(UNE 83130):   
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en

pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes   
   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:   
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:   
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+   
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt   
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%   
   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.   
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.   
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.   
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.   
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.   
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.   
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
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terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.   
   
SORRES PER A ALTRES USOS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del subministrador   
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Nom de la cantera   
- Data del lliurament   
- Nom del peticionari   
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE   
- Quantitat de granulat subministrat   
- Identificació del lloc de subministrament   
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)   
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)   
- Designació del producte   
- Informació de les característiques essencials aplicables   
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A la documentació del marcatge haurà d'indicar:   
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos   
- Data d'emissió del certificat   
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge   
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que

no compleixen amb l'article 28.4.1.   
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:   
- Naturalesa del material   
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa   
- Presència d'impureses   
- Detalls de la seva procedència   
- Altre informació que resulti rellevant   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.   
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:   
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).   
- Terrossos d'argila (UNE 7133).   
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).   
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).   
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).   
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).   
- Assaig petrogràfic   
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).   
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).   
- Assaig d'identificació per raigs X.   
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)   
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)   
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.   
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.   
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:   
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica

d'exposició
- 75, en la resta de casos   
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:   
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=

0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes   
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.   
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.   
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____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B033 -  GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B033R500.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:   
- Confecció de formigons   
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments   
- Material per a drenatges   
- Material per a paviments   
El seu origen pot ser:   
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural   
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals   
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire   
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus   
Els granulats naturals poden ser:   
- De pedra granítica   
- De pedra calcària   
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:   
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó   
- Granulats reciclats provinents de formigó   
- Granulats reciclats mixtes   
- Granulats reciclats prioritariament naturals   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:   
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.   
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS   
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.   
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.   
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.   
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)   
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =  4 mm   
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   
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- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes   

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.   
   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.   
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.   
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.   
   
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:   
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.   
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes   
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul   
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes   
   
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:   
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.   
Contingut de formigó:  > 95%   
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul   
Ús admissible:   
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o

Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments   
   
GRANULATS RECICLATS MIXTES:   
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.   
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes   
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes   
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul   
Ús admissible:   
- Drenatges
- Formigons en massa   
   
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:   
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.   
Ús admissible:   
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb   
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:   
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2   
   
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES   
Contingut de silicats inestables:  Nul   
Contingut de compostos fèrrics:  Nul   
   
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó   
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat   
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:   
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
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<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:   

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim   
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.   
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.   
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró   
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):   
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%   
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%   
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):   
- Granulats naturals <= 1% en pes   
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes   
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes   
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes   
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%   
Contingut d'ió Cl-:   
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%   
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.   
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):   
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Contingut de restes d'asfalt:   
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul   
Reactivitat:   
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE

146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la   
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):   
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%   
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):   
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40   
Absorció d'aigua:   
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%   
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:   
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.   
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE   
   
GRAVA PER A DRENATGES:   
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
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estranys.   
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.   
Plasticitat:  No plàstic   
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40   
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30   
Condicions generals de filtratge:   
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5   
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)   
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:   
- F60/F10:  <20   
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:   
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1   
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.   
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.   
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.   
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm   
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:   
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4   
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec   
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat   
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.   
   
GRAVA PER A PAVIMENTS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
   
GRAVA PER A DRENATGES:   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del subministrador   
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat   
- Data del lliurament   
- Nom del peticionari   
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE   
- Quantitat de granulat subministrat   
- Identificació del lloc de subministrament   
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)   
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)   
- Designació del producte   
- Informació de les característiques essencials aplicables   
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:   
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos   
- Data d'emissió del certificat   
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge   
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que

no compleixen amb l'article 28.4.1.   
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:   
- Naturalesa del material   
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa   
- Presència d'impureses   
- Detalls de la seva procedència   
- Altre informació que resulti rellevant   
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.   
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
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les especificacions:   
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Partícules toves (UNE 7134)   
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)   
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).   
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)   
- Assaig petrogràfic   
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).   
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).   
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).   
- Assaig d'identificació per raigs X.   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat

corresponent.   
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:   
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)   

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:   
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:   
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 -  CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
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endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.   
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:   
- Ciments comuns (CEM)   
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)   
- Ciments blancs (BL)   
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.   
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.   
   
CIMENTS COMUNS (CEM):   
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.   
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.   
Tipus de ciments:   
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V   
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.   
Addicions del clinker pòrtland (K):   
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL   
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
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¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.   
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.   
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.   
   
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):   
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.   
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.   
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.   
   
CIMENTS BLANCS (BL):   
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.   
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85   
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).   
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.   
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.   
   
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):   
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).   
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+   
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.   
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.   
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.   
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:   
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.   
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.   
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.   
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.   
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).   
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.   
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.   
UNE 80305:2001 Cementos blancos.   
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:   
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de

producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
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principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat   
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:   
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent   
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.   
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:   
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):   
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:   
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de

juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent

informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de

juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte   
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:   
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:   
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament   
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.   
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:   
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat

del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant

signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de

reconeixements del distintiu.   
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.   
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.   
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.   
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.   
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.   
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 -  CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Calç amarada en pasta CL 90   
- Calç aèria CL 90   
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5   
   
CALÇ AMARADA EN PASTA:   
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
   
CALÇ AÈRIA CL 90:   
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.   
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes   
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes   
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes   
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes   
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)   
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%   
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)   
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:   

- Mètode de referència:  <= 20
- Mètode alternatiu:  <= 2   

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3   
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):   
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%   
Requisits de reactivitat i granulometria:   
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- Retingut pel tamís de 3 mm:  0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.   
   
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:   
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma
UNE-EN 196-2)   
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):   
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no
experimenti alteració de les seves característiques.   
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.   
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i
altres productes de construcció:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.   
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:   
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:   
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.   
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Al full de característiques hi ha de figurar al menys:   
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i

recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.   
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han

de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.   
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs
de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.   
Els assaigs de recepció han de ser els següents:   

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)   
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)   
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)   
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)   

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.   
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi
la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i
l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.   
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065970B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat   
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó

pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S

seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).   
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%   
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08   
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut   
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.   
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:   
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència   
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:   
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]   
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).   
Valor mínim de la resistència:   
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2   
Tipus de ciment:   
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N   
Densitats dels formigons:   
- Formigons en massa (HM):   

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2   

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:   
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3   
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3   
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:   
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm   
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant    
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:   
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm   
   

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"   
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
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- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla

total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
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- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- Hora límit d'us del formigó   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.   
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.   
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.   
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.    
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:   
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2   

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes

<= 2   
- Massissos:   

- Temps de formigonament <= 1 setmana   
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
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determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:   
Coeficient:   
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- Número de pastades:   
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43   

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte   
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck   
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:   
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del

subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
- Interpretació dels assaigs característics:   
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.   
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En

altre cas:   
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.   

- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
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- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0717000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter sintètic de resines epoxi   
- Morter refractari   
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres   
- Morter de ram de paleta   
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.   
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
   
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.   

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:   
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).   
   
ADHESIU CIMENTÓS (C):   
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D'EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d'emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d'Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d'arquitectura i paisatge

 Pàgina:    26



Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
   
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
   
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2   
   
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.   
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.   
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7   
   
MORTER POLIMÈRIC:   
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.   
Granulometria:  0 - 2 mm   
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2   
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2   
   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat

menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),

es inferior o igual al valor que figura especificat   
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Característiques dels morters frescos:   

- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos   

- Característiques dels morters endurits:   
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- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)   
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que

li siguin aplicables)   
- Característiques addicionals per als morters lleugers:   

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3   
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:   

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)   

- Reacció davant del foc:   
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   
Temps màxim d'emmagatzematge:   
- Morter adhesiu:  1 any   
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.   
   
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge   
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Instruccions d'us:   

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que

està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la

mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació   
   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:   
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.   
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.   
   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:   
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A1 -  FILFERROS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D'EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d'emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d'Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d'arquitectura i paisatge

 Pàgina:    29



0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Filferro d'acer   
- Filferro d'acer galvanitzat   
- Filferro d'acer plastificat   
- Filferro recuit   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.   
   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.   
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):   
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2   
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir   
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal   
   
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:   
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.   
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.   
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.   
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)   
Resistència a la tracció:   
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:   
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles   
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:   
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.   
   
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:   
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.   
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.   
   
FILFERRO PLASTIFICAT:   
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A3 -  CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Gafes de pala i punta   
- Claus d'impacte   
- Claus d'acer   
- Claus de coure   
- Claus d'acer galvanitzat   
- Tatxes d'acer   
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.   
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.   
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.   
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.   
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.   
   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%   
Toleràncies dels claus i tatxes:   
- Llargària:  ± 1 D   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.   
   
CLAUS I TATXES:   
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.   
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.   
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.   
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.   
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B34137.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:   
S'han considerat els elements següents:   
- Malla electrosoldada   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.   
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.   
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.   
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.   

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm   

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.   

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal   

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal   
- Aptitud al doblegat:   

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures   

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):   
- Tensió d'adherència:   

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2   

- Tensió de última d'adherència:   
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2   

- Composició química (% en massa):   
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.   
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   
   
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:   
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.   
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Característiques mecàniques:   

- B 500 T   
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament:  >= 8%
- Relació f/fy:  >= 1,03   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   
   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.   
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.   
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.   
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:   
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre

elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers   
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An   
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o

d'un dels elements aparellats, en malles dobles)   
- Diàmetres relatius dels elements:   

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx   
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)   

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds   
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)   
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm   
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra

longitudinal):  25 mm   
Toleràncies:   
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.   
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.   
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.   
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
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Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m   
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:   
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura   
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:   
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga   
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles   

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:   
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:   

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.   
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.   

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:   

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08   

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:   
- Subministrament < 300 t:   

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:   

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple   
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.   

- Subministrament >= 300 t:   
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del

cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
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de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:   

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i

l'allargament de ruptura   
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat   

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.   

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:   
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.   

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:   
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte   

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.   
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:   

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.   

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:   
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.   

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:   
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.   
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:   
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
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36832.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.   
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.   
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.   
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 -  TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D'EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d'emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d'Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d'arquitectura i paisatge

 Pàgina:    36



- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
- Torsió:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 -  LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
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- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
- Torsió:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 -  TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D71130.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tauler de fusta   
- Tauler aglomerat de fusta   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
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Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
- Gruix:  ± 0,3 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Angles:  ± 1°   
   
TAULERS DE FUSTA:   
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
   
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:   
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.   
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.   
No ha de tenir defectes superficials.   
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3   
Mòdul d'elasticitat:   
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2   
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%   
Inflament en:   
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6%   
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2   
Resistència a l'arrencada de cargols:   
- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZA000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de

cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.   
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:   
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.   
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.   
   
FLEIX:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Amplària:  >= 10 mm   
Gruix:  >= 0,7 mm   
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm   
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm   
   
DESENCOFRANT:   
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.   
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.   
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.   
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient   
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació   
   
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:   
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.   
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.   
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Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.   
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.   
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.   
Toleràncies:   
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària   
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m   
   
BASTIDES:   
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.   
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.   
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.   
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   
   
DESENCOFRANT:   
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0GA -  PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0GAA1L0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés
d'emmotllament d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o
colorants.   
S'han considerat els tipus de peces següents:   
- Placa plana
- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire
- Peça amb trencaaigües
- Peça amb els cantells en escaire
- Peça en L   
S'han considerat els acabats superficials següents:   
- Llis   
- Abuixardat   
- Rentat a l'àcid   
- Polit   
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.   
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.   
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha
de presentar defectes superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.).   
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 4 mm   
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1%   
- Planor:  ± 2 mm   
- Balcaments:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents:   
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat   
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   

- Absorció d'aigua
- Gelabilitat   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373   

- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor   
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z5012.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons
UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfè rica S355J0WP o
S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de
subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
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- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del
producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura
o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir
soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies
establertes.
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la
següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i
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l’article 77 de l'EAE per a obres d’ edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de l'EAE per a obres
d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar
el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella
i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques p articulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començ ant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
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S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a
aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida
útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat
la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb
raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales
de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
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UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y
de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER
BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer
producte del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:    
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica   
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:   
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma
EN 10025-1
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats
conformats en fred)
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Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim  sobre un 10%
de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).   
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1)
     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492)
-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació:
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció ( UNE-EN ISO
15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar
que el cordó està totalment ple de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO
14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a le s UNE EN
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l’annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son
d’aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm
 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva
localització i orientació del producte.
 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1  seguint els
parametres de la taula D.1
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al
material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es
considerarà  nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN
10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més
a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la soldadura.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7711F00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Vel de polietilè   
- Làmina de polietilè   
- Làmina de poliolefina   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La làmina ha de ser homogènia.   
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.   
Ha de ser estanca a l'aigua.   
   
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)   
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir   
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les

direccions transversal i longitudinal de la làmina   
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada

pel fabricant   
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir   
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.   
Toleràncies:   
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%   
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- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%   
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.   
   
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)   
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant   
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant   
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor

declarat pel fabricant   
- Resistència a tracció:   

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina   

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m   
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant   
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.   
   
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).   
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:   
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Característiques essencials:   

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)   
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)   
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)   
- Durabilitat:   

- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)   

- Característiques complementàries:   
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)   
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)   
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)   

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:   
- Gruix (UNE-EN 1849-2)   
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)   
- Allargament (ISO/R 527-66)   
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)   

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i
obres subterrànies:   
- Durabilitat:   

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)   
- Microorganismes (UNE-EN 12225)   
- Resistència química (UNE-EN 14414)   

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:   
- Reacció al foc   

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:   
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)   
- Durabilitat:   

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)   
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:   

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)   
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- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a
abocadors de residus líquids o sòlids:   
- Durabilitat:   

- Microorganismes (UNE-EN 12225)   
- Resistència química (UNE-EN 14414)   

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.   
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.   
   
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:   
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y características.   
   
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.   
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.   
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Data de fabricació   
- Identificació del producte   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats

perillosos   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en

fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en

fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst   
- Informació sobre les característiques essencials   

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:   
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,

altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
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- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a impermeabilització de cobertes:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes classe F roof,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Data de fabricació   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats

perillosos   
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al

sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:   
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:   

- Sistema 1: Declaració de prestacions   
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:   
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha

realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C

- Productes classificats en classes D o E   
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:   
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc
classificats en classe F:   

- Sistema 3: Declaració de prestacions   
- Sistema 4: Declaració de prestacions   
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   
- Dimensions   
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)   
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en

fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en

fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   

- Sistema 2+: Declaració de prestacions   
   

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)   

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):   

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)   
- Resistència a l'impacte.   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)   

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):   
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)   
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)   
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)   
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)   
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)   
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)   
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)   

- Per a membranes:   
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)   
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493   
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- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)   
- En casos especials, s'inclouran a més:   

- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)   
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C23200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)   
S'han considerat els tipus següents:   
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.   
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Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.   
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.   
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
   
POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció
de la classe declarada pel fabricant:   
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2   

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%   

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.   

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN
1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la
taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat    

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):   
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a

la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de

l'UNE-EN 13163    
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits

següents en funció de la classe declarada:   
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles   

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:   
- T1:  ± 2 mm
- T2:  ± 1 mm   

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:   
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm   

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- P1: 30 mm
- P2:  15 mm
- P3:  10 mm
- P4:  5 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.   
   
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%   
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors
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als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13164.   

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del
nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):   
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm   
- Planeitat (UNE-EN 825):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:   
- T1:  - 2 mm   

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm   

- T2:  ± 1,5 mm
- T3:  ± 1 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.   
   
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:   
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm   
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3   
   
PLACA PER A TERRA RADIANT:   
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.   
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.   
   
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
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- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i

l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).   
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Densitat   
- Conductivitat tèrmica   
- Permeabilitat al vapor d'aigua   
- Resistència a la compressió   
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- Coeficient de dilatació   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)   
- Amplària   
- Llargària   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J2 -  MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J20170.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre,
obtingut per extrusió contínua.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3   
Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2   
Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2   
Allargament longitudinal:  >= 13%   
Allargament transversal:  >= 7%   
Absorció d'aigua:  Nul·la   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 0,5 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la
indicació del producte que conté.   
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 -  SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J50010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú

de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i

càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en

dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de

plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,

resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i

càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.   
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+   
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
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¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+   
   
MASSILLA DE SILICONA:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
Base:  Cautxú-silicona   
Allargament fins al trencament:   
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%   
   
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:   
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:  Polisulfurs + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C   
   
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:   
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C   
   
MASSILLA ACRÍLICA:   
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.   
Base:  Polímers acrílics   
   
MASSILLA DE BUTILS:   
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.   
Base:  Cautxú-butil   
   
MASSILLA D'OLEO-RESINES:   
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.   
Base:  Oleo-resines   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.   
Base:  Cautxú-asfalt   
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C   
   
MASSILLA ASFÀLTICA:   
Resiliència a 25°C:  78%   
   
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:   
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min   
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3   
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C   
Resistència a la tracció (DIN 53571)   
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2   
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2   
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C   
   
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.   
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El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.   
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:   
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: En envàs hermètic.   
   
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:   
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.   
   
ESCUMA DE POLIURETÀ:   
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.   
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar impreses les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)   
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- Instruccions d'ús   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.   
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)   
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.   
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JZ1010K8VQ.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Cinta de cautxú cru
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- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats   
   
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:   
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.   
   
CINTA DE CAUTXÚ CRU:   
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.   
   
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Amplària:  >= 5 cm   
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:   
- Amplària:  < 0,4%
- Llargària:   <2,5%   
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:   
Subministrament: En rotlles de diferents mides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.   
   
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:   
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat   
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec.
S'ha de protegir de les gelades.   
   
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
+----------------------------------------------------------------------------+
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.   

- Sistema 4: Declaració de prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

B9GZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9GZ1200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a l'execució de paviments de formigó.   
S'han considerat els materials següents:   
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó   
   
POLS DE QUARS:   
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de
l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.   
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la
granulometria fina i com més contínua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE
80305 quan s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de
cura.
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7   
Densitat:  1,5 g/cm3   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE QUARS:   
En el sac hi han de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Pes net
- Data de preparació
- Distintiu de qualitat, si en té   
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
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BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BASA72RA.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la
porta.   
S'han considerat els materials següents:   
- Fusta   
- Metàl·lica   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.   
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.   
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.   
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.   
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la
DF.   
Components:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦
¦  porta     ¦                                                         ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦
¦            ¦no tumescent                                             ¦
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦
¦            ¦de partícules                                            ¦
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦
¦            ¦no tumescent                                             ¦
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2   
Dimensions:   
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Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm   
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 1 mm   
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Torsió del perfil:  ± 1°/m   
   
PORTA DE FUSTA:   
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i
material de reblert.   
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector
contra els fongs i els insectes.   
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes
emmetxades no ha de superar el 6%.   
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.   
Les fulles han de ser planes llises i massisses.   
   
PORTA METÀL·LICA:   
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.   
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.   
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:   
- Porta d'una fulla:  >= 7
- Porta de dues fulles:  >= 8   
Nombre de golfos:   
- Porta d'una fulla:  >= 2
- Porta de dues fulles:  >= 4   
   
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que
la tanqui correctament.   
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca
interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls.
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït
d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.   
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:   
- Categoria d'ús (primer dígit).   

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús   

- Durabilitat (segon dígit):   
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles   

- Massa de la porta (tercer dígit):   
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg   

- Resistència al foc (quart dígit):   
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums   

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):   
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones   

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):   
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada   

- Seguretat de bens (setè dígit):   
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones   

- Projecció de la barra (vuitè dígit):   
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)   

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):   
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de
tractar-se amb una emprimació antioxidant.   
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PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.   
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.   
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   

- Sistema 1: Declaració de prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125   
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la

norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual del material a la seva recepció.   
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de
material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Comportament al foc UNE 23802.   
- Característiques geomètriques:   

- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d'arestes.
- Planor   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
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sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.   
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.   
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Material, secció, llargària i pes del conductor   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Data de fabricació   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en

Projecte.   
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.   
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.   
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.   
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD1U010,BGD12220.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha
de cobrir totalment.   
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Llargària:  ± 3 mm   
- Diàmetre:  ± 0,2 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en

Projecte.   
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.   
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- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.   
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGDZ1102.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar
superficiament.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.   
Ha d'estar format pels següents components:   
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris   
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades,
separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4
cm de gruix i amb suports de material aïllant.   
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.   
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir   
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦
+----------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en

Projecte.   
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.   
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.   
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure nu.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:   
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:   
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça   

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E225AR70.

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

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades   
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,
per a drenatges   

- Repàs i piconatge d'esplanada   
- Repàs i piconatge de caixa de paviment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres   
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives   
Repàs i piconatge:   
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas   
   
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:   
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.   
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
   
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:   
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.   
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.   
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
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condicions generals ha de complir:   
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%   
   
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.   
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.   
   
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.   
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.   
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  - 25 mm   
- Planor:  ± 15 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:   
- 0°C en reblert o estesa de grava   
- 2°C en terraplenat amb terres adequades   
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.   
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).   
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.   
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
   
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
   
REPÀS I PICONATGE:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   
   
REPÀS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   

   
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2RAZ1W1,E2RAZ1W8.

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:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció
i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat  en la
DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 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.

   
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3CDD100.

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
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- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
   

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D'EVACUACIÓ. Sortida de planta primera
amb escala provisional d'emergència a la Nau 1 del Centre de Creació Artística Hangar a Can Ricart.
Promotor: AAVC_Associació d'Artistes Visuals Hangar
Projectista: Arantxa Manrique, estudi d'arquitectura i paisatge

 Pàgina:    79



FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
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amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E44 -  ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4475211.

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

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
 S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE
2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011,
UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
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- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació  final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
 Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense autorització de la DF
encara que  suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han
de correspondre amb les indicacions de la DT.
 Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta
marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada .
 La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament
de la seva forma.
 Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element
que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació  de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l’article 80 de l'EAE.
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 i l’article 80 de l'EAE.   
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà  protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o
formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol
material contaminant.
 La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït  de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar
el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella
i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
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- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A i a l’article 76.2 de l'EAE
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l’article     
       76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A i a l’article 76.2 de l'EAE
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l’article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de  protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar
els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plà nols de taller.
 Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció.
 Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma
que no es produeixi acumulació d’aigua.
 El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
 Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de
muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
 Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge
permeti que puguin ser retirats de forma segura.
 Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni
disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària.   
Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o
sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el
cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de
l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
 Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han de
reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així  com s’evitaran zones on es pugui dipositar l’aigua de forma
permanent.
Els elements de fixació  i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d’expossició ambiental.   
Per a la reparació  de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin,
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com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la
inspecció i  acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant  els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant  els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques p articulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començ ant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la
preparació i fins l’ armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat
la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d’electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions
a la soldadura discontinua i comprov acions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les
fixacions provisionals, disposicions en front l’esquinçament laminar, referència al pla d’inspecció i assaigs, i tots els r
equeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació  de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació que
supervisen.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura
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o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir
soldadures addicionals.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces.
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i
l’article 77 de l'EAE per a obres d’ edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de l'EAE per a obres
d’enginyeria civil.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l’inici de l’execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als
productes com per a l’execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l’ estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d’acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d’homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons
UNE-EN ISO 15614-1.   
La DF comprovarà que els productes d’ acer subministrats pel taller a l’obra, s’acompanyen de la seva fulla de subministrament,
en cas que no es pugui realitzar la traça bilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l’execució  es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control
extern de l’entitat de control segons l’article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà  que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller ,
considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d’ armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per
la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l’obra.
L’autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
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-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d’ales i platabandes.
-Perpendicularitat d’ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d’ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la
documentació  del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d’inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L’ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d’estar en dispo sició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l’apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per
establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l’esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor  de 0,1 mm en cada metre, i no menor
que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació  entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i
dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d’anàlisi.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà  la implantació en obra. A més a més,
s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà  el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà
d’acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l’estructura acabada han de realit zar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
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 l'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
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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 l'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 fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s’acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7B21E0L.

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

Làmina separadora col·locada no adherida.   
S'han considerat els materials següents:   
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix   
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,

termosoldat   
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament   
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat

mecànicament mitjançant punxonament   
- Feltre teixit de fibres de polipropilè   
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.   
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.   
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.   
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.   
Les làmines han de cavalcar entre elles.   
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.   
Cavalcaments:   
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.   
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.   
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil   
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts

longitudinals i transversals   
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Neteja i repàs del suport.   
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Neteja i repàs del suport.   
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas   
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:   
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
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E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7C23201.

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

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques de poliestirè extruït   
- Plaques de poliestirè expandit   
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant   
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares   
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb adhesiu   
- Amb morter adhesiu   
- Fixades mecànicament   
- Amb emulsió bituminosa   
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests

mitjançant volanderes de plàstic   
- Sense adherir   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:   
- Replanteig de l'alineació de parets i envans   
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir
amb el connector de la paret.   
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.   
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.   
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.   
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm   
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm   
   
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:   
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.   
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.   
El suport ha de ser net.   
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.   
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.   
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.   
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.   
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.   
   
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:   
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).   
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:   
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%   
   
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:   
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a

l'alineació longitudinal i transversal de les peces   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7J -  JUNTS I SEGELLATS

E7J2 -  REBLERT DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7J21171.

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

Reblert de junts amb materials plàstics.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt   
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:   
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació a pressió del material   
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:   
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la placa   
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CONDICIONS GENERALS:   
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.   
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.   
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions.
Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.   
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.   
Separació entre cordons:  <= 4 mm   
Junts entre plaques:  <= 2 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).   
L'amplària del junt ha de ser constant.   
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de
poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).   
   
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:   
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.   
   
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:   
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.   
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REBLERT AMB CORDÓ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
   
REBLERT AMB PLACA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7J -  JUNTS I SEGELLATS

E7J5 -  SEGELLATS DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7J5121AK8VQ.

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

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.   
S'han considerat els elements següents:   
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:   

- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol   

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació   

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola manual prèvia imprimació   
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- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia
imprimació específica

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua
(bentonita de sodi)   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Segellat amb massilla, escuma o morter:   
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu

cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt   
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:   
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El segellat ha de tenir la llargària prevista.   
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.   
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.   
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.   
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix del segellat:  ± 10%   
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm   
   
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:   
Els trams del cordó han de quedar a tocar.   
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.   
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat,
el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest
parament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦
+-----------------------------------------------------+   
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.   
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.   
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.   
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.   
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.   
   
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.   
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.   
   
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:   
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.   
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I   
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.   
   
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E8M -  BRANCALS

E8M3 -  BRANCALS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E8M3S1W1,E8M3S1W2,E8M3S11K,E8M3S1Z1.

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

Formació de brancal de 12 a 45 cm d'amplària amb peces fixades amb morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.   
Ha de tenir el color i la textura uniformes.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.   
Els junts entre les plaques han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.   
Cada placa ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 2 mm/2 m   
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m   
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C   
- 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
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
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La cara posterior de les plaques s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de
col·locar-les.   
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i
el suport.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9G2 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9G2H742.

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

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial.   
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:   
- Amb regle vibratori   
- Escampat manual i vibrat manual   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Les lloses no han de tenir esquerdes.   
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.   
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.   
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.   
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.   
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.

   
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:   

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m   
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.   
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.   
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.   
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.   
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.   
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.   
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.   
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.   
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.   
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.   
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.   
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.   
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.   
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1
hora.   
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.   
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.   
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba de 12 mm de radi.   
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.   
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.   
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.   
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
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regularitat superficial.   
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.   
   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i
acceptada expressament per la DF.   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.   
   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9GZ2000.

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

Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.   
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:   
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Corronat manual de paviment de formigó
- Ratllat manual de paviment de formigó
- Formació de junt amb perfil buit de PVC
- Formació de junt amb serra de disc   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formació de junt amb serra de disc:   
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat   
En el corronat o ratllat:   
- Acabat de la superfície del paviment   
En la formació del junt en formigó fresc:   
- Replanteig del junt
- Formació del junt
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat   
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CONDICIONS GENERALS:   
   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.   
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.   
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment   
Toleràncies d'execució:   
- Amplària:  ± 10%   
- Alçària:  ± 10%   
- Replanteig:  ± 1%   
   
CORRONAT:   
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.   
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
   
RATLLAT:   
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.   
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als
eixos del paviment.   
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.   
   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).   
   
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:   
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de
l'abocament, segons la temperatura exterior).   
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de
l'entrada de pols.   
   
RATLLAT:   
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un
altre material aprovat per la DF.   
   
CORRONAT:   
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat
ha de ser aprovat per la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:   
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%   
   
FORMACIÓ DE JUNT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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E9 -  PAVIMENTS

E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

E9Z4 -  ARMADURES PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9Z4AA1G.

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Paviments de formigó   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
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seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   
   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.   
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
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Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAS -  PORTES TALLAFOCS

EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EASA72RA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per
termofusible.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Portes de fulles batents   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
Toleràncies d'execució:   
- Anivellament:  ± 1 mm   
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)   
   
PORTES DE FULLES BATENTS:   
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.   
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.   
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les
frontisses de les fulles.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
l'execució de la unitat.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
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EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS

EE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE52QZW1.

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

Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització  de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat,
muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El  conducte col·locat ha
de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest  motiu, es faran servir els
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la cà rrega que grava sobre l’element d’ancoratge
i la càrrega que determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°  respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elè ctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte é s menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols
autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suport s ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes
penjats de la paret, la unió s’ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de  complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m
   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà  cura de no embrutar els conductes durant
les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular.
Dimensiones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1U010.

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

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.   
S'han considerat els elements següents:   
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i connexionat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.   
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.   
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.   
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.   
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.   
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a

terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA

K121 -  BASTIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K1213251.

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

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Muntatge i desmuntatge de bastida:   
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida   
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:   
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont
- Col·locació de les plataformes de treball a terra
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
- Desmuntatge i retirada de la bastida   
Lloguer de bastida o pont penjant:   
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:   
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m   
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
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que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIDA TUBULAR:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.   
   
PONT PENJANT:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.   
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.   
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2165340.

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

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:   
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
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
- 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
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- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   
   

CONDICIONS GENERALS:   
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.   
   
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:   
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.   
   
ENVANS I PAREDONS:   
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.   
   
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
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S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2192311.

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

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

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
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
- 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
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- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
- Càrrega de runa sobre camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
   
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:   
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.   
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
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.
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No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
   
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
   
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21R11W3.

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

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques   
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.   
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
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Només s'ha d'arrencar els arbres 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 treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.   
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21Z2760.

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

Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui
- Realització del tall
- Neteja de la runa produïda   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.   
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament
(paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall.
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els
elements que indiqui la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

KG38 -  CONDUCTORS DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG380907.

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

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntat superficialment   
- En malla de connexió a terra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.   
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.   
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.   
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.   
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.   
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
   
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:   
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.   
Distància entre fixacions:  <= 75 cm   
   
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:   
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.   
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a

terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

KGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KGD1222E.

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

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.   
S'han considerat els elements següents:   
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i connexionat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.   
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.   
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.   
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.   
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.   
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En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a

terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

KGDZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KGDZ1102.

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

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig   
- Col·locació, instal·lació i anivellament
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- Connexionat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.   
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.   
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.   
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.   
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.   
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.   
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.   
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.   
Ha de ser mecànicament segur.   
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.   
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.   
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d'elèctrodes.   
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a

terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

•   La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
•   L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
•   Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
•   La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
•   Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
•   La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

•   Codi Civil. 
•   Codi Civil de Catalunya 
•   Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
•   Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
•   Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
•   Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
•   Legislacions sobre els Règims de propietat. 
•   Ordenances municipals. 
•   Reglamentacions tècniques. 
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Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les 
quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 

Equipament cultural Espai de creació artística Hangar NAU1 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors 
del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre 
de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
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Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

•   Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del subsòl.  

•   Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o 
de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les 
condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

•   Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

•   Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
•   Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 

impermeabilització exigit. 



  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA 2 DE LA NAU1 DEL CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSITCA HANGAR I ALTRES ESPAIS  

 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de 
l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 

concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  

lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 

hotels 
2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 

portals) 
3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 

portals) 
4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 

portals) 
3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C Zones de reunió C1 Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
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(llevat les superfícies 

corresponents als 

usos A,B i D) 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 

moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 

públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 

en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 

etc.) 
5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 

l’element si està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 

l’element si està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 

exclusives per 

conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 

categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 
......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 

terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 

càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 
........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 

càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 
......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 
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Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la 
memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

•   Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

•   S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

•   Inspeccions tècniques de l’estructura. 
•   Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
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7.  COBERTES 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una 
disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com 
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no 
afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i 
les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions 
de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no 
alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

•   Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
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oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

•   Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
-   Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 
-   Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
-   No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
-   Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

•   Inspeccions tècniques de la coberta. 
•   Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
•   Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements 
passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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8.  FAÇANES 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i 
els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de 
característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la 
façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a 
no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà 
l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

•   Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements 
trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici 
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perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de 
Bombers. 

•   Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
-   Tancar portes i finestres. 
-   Plegar i desmuntar els tendals. 
-   Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
-   Si s'escau, subjectar les persianes. 

•   Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
-   Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
-   Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
-   No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

•   Inspeccions tècniques de les façanes. 
•   Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
•   Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, 
ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i 
evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones 
d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
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caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. 
Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per 
al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

•   Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

•   En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es 
donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 
-   Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 

propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

-   Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

-   Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 
-   Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 

no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  

-   En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

-   No utilitzi mai els ascensors. 
-   Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
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II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

•   Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

•   Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua 
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

•   Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 
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