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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA 
DEL MONTSEC DE LLIMIANA. 
 

2.1.1. INTRODUCCIÓ 

OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte conté la documentació necessària per a dur a terme les obres de 
rehabilitació del Centre d’Acollida del Montsec de Llimiana. 

 

PROMOTORS: 

Ajuntament de Llimiana 
C.I.F. P2516200I 
Plaça Major 1 
25639 LLIMIANA 
 
 

AUTOR DEL PROJECTE 

Josep Lluís Puyalto Granada 
arquitecte col·legiat COAC núm. 23453/2 
Av. Rovira Roure, 14-16, 2n. 2a. 
25006, Lleida. 
Tel. 973 234 945, puyalto@coac.net 
 

2.1.2. ESTAT ACTUAL DEL CENTRE DEL MONTSEC 

 

L’ Hostal Centre del Montsec, és un edifici de propietat Municipal (antigues escoles) reconvertit fa 27 anys, 
i què el seu fi principal, és ser un centre social de reunió i acollida al servei del poble, així com el de 

prestar serveis d’acollida als visitants. 

Després dels anys passats és necessària una reforma en profunditat per adequar-lo a les exigències tant 
legals com de comoditat, per donar un millor servei al poble i també als visitants. 

Bàsicament les remodelacions al edifici van encaminades en primer lloc a aconseguir un important estalvi 
energètic i de emissions de CO2. També es millorarà les condicions d’ús del edifici per a les persones de  

 

2.1.3. DESCRIPCIÓ, GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 

 

Es tracta de rehabilitar l’edifici del Centre del Montsec, amb les obres següents. 

1. Arrancada tota la fusteria exterior de l’edifici 

2. Càrrega i transport i pagament de cànon, a un abocador autoritzat, de la fusteria 
arrancada. 

3. Subministrament i col·locació de tota la fusteria exterior a renovar, d’alumini lacat, 
amb trencament de pont tèrmic, de característiques segons pressupost. 

4.  Subministrament i col·locació de vidre aïllant de 8+12+10 mm. 

5. Subministrament i col·locació de finestres de lames. 

mailto:puyalto@coac.net


PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA DEL MONTSEC DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 8 

6. Formació d’un nou servei en la planta baixa. 

7. Substitució de totes les banyeres de les habitacions del centre per dutxes. 

8. Subministrament i col·locació de aire condicionat en totes les habitacions de la planta 
primera i segona, sistema multisplit aire-aire amb model RAS-M10U2DVG-E 
"TOSHIBA", o similar en habitacions i 2 unitats exteriors model RAS-5M34U2AVG-
E"TOSHIBA", o similar. 

9. Substitució de les cortines de la planta primera i segona del centre. 

10. Adequació del muntaplats existent. 

11. Eliminació de barreres arquitectòniques en la habitació 101, amb, la substitució de 
totes les portes de la habitació, substitució de banyera per dutxa, de rentamans per 
un sense peu, d’aixetes i amb barres homologades d’acer inoxidable. 

12. Subministrament i instal·lació de remunta escales homologat. 

13. Millora de la instal·lació de calefacció amb la instal·lació de vàlvules elèctriques per 
regular les habitacions del centre de manera independent, instal·lació de termòstat 
d’ambient en les habitacions, i instal·lació de quadres de comandament i control de 
calefacció. 

14. Trasllat de la Instal·lació de les bombones de butà a l’exterior, incloent la instal·lació 
d’una caseta de tanca metàl·lica amb porta per a protecció de les bombones. 

15. Subministrament i instal·lació de cuina amb forn de gas butà. 

16. Subministrament i instal·lació de rentavaixelles industrial. 

17. Subministrament d’equipament de cuina a elecció pels representants de 
l’Ajuntament. 

18. Repassos de pintura en brancals finestres. 
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3.1. NORMATIVA 

  



 
Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica maig 2018         

maig 2018 
 

 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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                                          

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) 

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 

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) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

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                               

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

Llei d’accessibilitat 

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

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 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

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

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

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) 

 

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 

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

 
  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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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 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

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 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

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

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

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 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

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 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

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  

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

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

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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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

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 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

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) 

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) 

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 per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

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) 
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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 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

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 

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 
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Instal·lacions tèrmiques 

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 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

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.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

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

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

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 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

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 

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 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

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) 

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).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

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) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març 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) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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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 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

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 regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

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) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

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.  

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 

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                                          

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 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

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. 

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

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

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) 

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) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

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) 
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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 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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4.1.1. DADES DE L'OBRA 

 

Tipus d'obra 

Rehabilitació del Centre d’Acollida del Montsec, de Llimiana. 

Emplaçament 

Nucli de Llimiana 

Promotor 

 Ajuntament de Llimiana 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

Josep Lluís Puyalto i Granada 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 Josep Lluís Puyalto i Granada 

 

4.1.2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

Topografia 

Plana 

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

Dins de nucli urbà 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Aigua, Electricitat, Accés rodat, Sanejament 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

4.1.3. INTRODUCCIÓ 

 

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). 

4.1.4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.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: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) 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 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Installacions 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 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) 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 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
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j) 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: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) 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 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) 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 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

3 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 

4 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 

5 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. 

4.1.5. 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...). 

 

MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- 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 Installacions 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 Installacions 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 Installacions 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 

- 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 
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- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

FONAMENTS 

- Interferències amb Installacions 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 Installacions 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 
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- 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 

- 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 Installacions 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 
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- 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) 

 

INSTALLACIONS 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

1 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 

2 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 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

4.1.6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions collectives 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...). 
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MESURES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA 

- 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 Installacions existents 

- Els elements de les Installacions 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.  

- Collocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Collocació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament installades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Collocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades 

 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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4.2. NORMATIVA DE SEGURETAT 
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Seguretat i Salut 

 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción 
Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)  
· Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles  
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006  
. Ley de prevención de riesgos laborales  
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)  
. 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, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización  
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo  
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo  
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual  
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo  
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga 
alguns capítols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971) 
. Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo  
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 
. Protección contra riesgo eléctrico  
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01) 
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos 
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 
. Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción  
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 
23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III 
derogat pel RD 2177/2004  
. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica  
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció 
d'errades: BOE: 17/10/70  
. Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado  
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
. Reglamento de aparatos elevadores para obras 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) M odificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)  
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y 

http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=EU744
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=EU744
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E331
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/rd_604_2006.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/rd_604_2006.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/rd_604_2006.pdf
http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.download?p_file=F6677/llei31_1995prl.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/sis/Llei%2054-2003.pdf
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39.htm
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/RD_2177_2004.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/RD_2177_2004.pdf
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E848
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E838
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/legislacion_486-97.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/legislacion_486-97.pdf
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E849
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E849
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_664-1997.pdf
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_664-1997.pdf
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_665-1997.pdf
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_665-1997.pdf
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E850
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E850
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E851
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E300
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E361
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E850
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E066
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Pàgina núm. 35 

manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de 
junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
. Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto  
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
. Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto  
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)  
. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997  
. S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)  

 

 

Equips de protecció indivicual 

Cascos no metálicos  
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1  
. Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
. Pantallas para soldadores  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75  
. Guantes aislantes de electricidad  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75  
. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75  
. Banquetas aislantes de maniobras 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75  

 

  

http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E066
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E362
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E334
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=B852
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EMPLAÇAMENT, Plànol. núm. 1
Data: Novembre de 2020, Expedient Núm. 1292
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DADES CADASTRALS, Plànol. núm. 2
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292
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PLANTA BAIXA, Plànol. núm. 3
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292
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PLANTA PRIMERA, Plànol. núm. 4
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292
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PLANTA SEGONA, Plànol. núm. 5
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292
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FAÇANA C. CASTELL, Plànol. núm. 6
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292

Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA
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FAÇANA PLAÇA DE FOSSAR, Plànol. núm. 7
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292

Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA
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FAÇANA A LA MURALLA, Plànol. núm. 8
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292

Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA
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SECCIÓ LONGITUDINAL, Plànol. núm. 9
Novembre de 2020, Exp. Núm. 1292

Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA
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Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost : 1292-PBiE-01

Quadre de Preus Simples

CODI UT RESUM PREU

A0122000 h Oficial 1a paleta 21.99 €

Oficial 1a paleta

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21.99 €

Oficial 1a col.locador

A0129000 h Oficial 1a guix aire 21.99 €

Oficial 1a guix aire

A012D000 h Oficial 1a pintor 21.99 €

Oficial 1a pintor

A012E000 h Oficial 1a v idrier 21.37 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 30.00 €

Oficial 1a calefactor

A012J000 h Oficial 1a lampista 22.72 €

Oficial 1a lampista

A012M000 h Oficial 1a muntador 22.72 €

Oficial 1a muntador

A013D000 h Ajudant pintor 19.53 €

Ajudant pintor

A013G000 h Ajudant calefactor 20.00 €

Ajudant calefactor

A013J000 h Ajudant lampista 19.50 €

Ajudant lampista

A013M000 h Ajudant muntador 19.53 €

Ajudant muntador

A0140000 h Manobre 18.39 €

Manobre

A0149000 h Manobre guix aire 18.39 €

Manobre guix aire

A0150000 h Manobre especialista 19.03 €

Manobre especialista

B0111000 m3 Aigua 1.01 €

Aigua

B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19.68 €

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 94.44 €

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

B0521100 kg Guix  YG 0.10 €

Guix  YG

B0521200 kg Guix  YF 0.13 €

Guix  YF

B05A2102 kg Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),blanca 0.28 €

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norm a U N E-EN  13888,
blanca
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Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost : 1292-PBiE-01

Quadre de Preus Simples

CODI UT RESUM PREU

B0711010 kg Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 0.29 €

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

B0A61600 u Tac niló D=6-8mm,+v is 0.15 €

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is

B0FA12N0 u Totx ana 290x 140x 75mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0.20 €

Totx ana de 290x 140x 75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0FH1172 m2 Rajola de v alència,rect. 16-25 peces/m2,preu alt 8.18 €

Rajola de v alència de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

B2RA3600 m3 controlada a centre de reciclatge res inerts d>1,35 6.31 €

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

B7J50010 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 14.55 €

Massilla per a segel la ts ,  d ' apl ic ac ió am b p is to la ,  de bas e s i l ic ona neutra
monocomponent

B7J50090 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 13.83 €

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

B89ZPD00 kg Pintura plàstica,p/int. 3.33 €

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000 kg Segelladora 6.15 €

Segelladora

BAF1E475 m2 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 375.00 €

BAF1E476 m2 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 450.00 €

BAF3249D m2 Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat., 2-2,49m2, 375.00 €

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrm ic ,  per  a  c o l . loc ar  s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m 2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilita t a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència a l  v ent s egons  U N E-EN
12210, amb caix a de persiana i guies

BAF3269D m2 Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat., 2-2,49m2,per 375.00 €

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrm ic ,  per  a  c o l . loc ar  s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2, 49 m 2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilita t a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència a l  v ent s egons  U N E-EN
12210, amb caix a de persiana i guies

BAF3279D m2 Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat., 2,5-3,24m2,p 375.00 €

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrm ic ,  per  a  c o l . loc ar  s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m 2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilita t a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència a l  v ent s egons  U N E-EN
12210, amb caix a de persiana i guies
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Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost : 1292-PBiE-01

Quadre de Preus Simples

CODI UT RESUM PREU

BAF3449D m2 Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1oscilob., 1,05-1,4 375.00 €

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrm ic ,  per  a  c o l . loc ar  s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m 2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilita t a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència a l  v ent s egons  U N E-EN
12210, amb caix a de persiana i guies

BAF3559D m2 Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat., 375.00 €

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrm ic ,  per  a  c o l . loc ar  s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1, 99 m 2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilita t a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència a l  v ent s egons  U N E-EN
12210, amb caix a de persiana i guies

BAF3579D m2 Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat., 375.00 €

Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrm ic ,  per  a  c o l . loc ar  s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m 2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilita t a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència a l  v ent s egons  U N E-EN
12210, amb caix a de persiana i guies

BC171R30 m2 Vidre aïlla.2 llunes incolora,8+10mm,cambra 12mm 63.54 €

BC1K1300 m2 Mirall lluna incolora,g=5mm 37.18 €

Mirall de lluna incolora de gruix  3 mm

BEV21112 u Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,230V, 10A,p/munt.superf. 55.97 €

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a
230 V i 10 A per a muntar superficialment

BJ12M7AC u Plat dutx a rectang.resines,1000x 750mm,color blanc,preu sup. 250.67 €

Plat de dutx a rectangular de resines, de 1000x 750 mm, de color blanc, preu superior

BJ13B21P u Lav abo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,peu 64.07 €

Lav abo de porcellana v itrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm,  de c o lor  b lanc ,
preu alt, amb elements de fix ació i suport de peu

BJ14B11P u Inodor porcel. v itrif.,v ert.,c.blanc,preu alt,p/col.sob.pav i 157.67 €

Inodor de porcellana v itrificada, de sortida v ertical, amb seient i tapa, de color  b lanc ,
preu alt, amb els elements de fix ació i per a col.locar sobre el pav iment

BJ22A12C u Aix eta monocom. tempor. mural p/munt.superf. p/dutx .,llautó 362.24 €

Aix eta monocomandament temporitzada, mural, per a muntar superficialm ent,  per  a
dutx a, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

BJ22D721 u Braç dutx a alum.anoditzat p/ruix .,p/munt.superf.,preu alt,1/ 16.07 €

Braç de dutx a d'alumini anoditzat per a ruix ador, mural, per a muntar superficialment,
preu alt, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

BJ22E720 u Ruix ador fix ,asper.fix a,p/fix .braç dutx .,alum.anodit.,preu a 6.97 €

Ruix ador fix , d'aspersió fix a, per a fix ar a braç de dutx a, d'alumini anoditzat, preu alt

C1501900 h Camió transp.20 t 49.79 €

Camió per a transport de 20 t
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Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost : 1292-PBiE-01

Quadre de Preus Simples

CODI UT RESUM PREU

C1501901 Despeses aux 0.06 €

C1705600 h Formigonera 165l 1.68 €

Formigonera de 165 l

grapa grapa metal 125.05 €

R00002 kg Pasta segelle 7.75 €

R00003 u Valv ula electrica de control circuit calefacció 180.00 €

Valv ula elèctrica per control de circuit de calefacció i control de radiadors, per regular
la temperatura de les habitacions del Centre de manera independent.

tAC u Tac Niló d< 5mm 0.09 €

Pág.4



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA DEL MONTSEC DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. DRE DE PREUS AUXILIARS 

  



Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost : 1292-PBiE-01

Quadre de Preus Auxiliars

CODI UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granític a am b 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en v olum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a c om pres s ió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 Manobre especialista 1.000 19.03 19.03h

B0111000 Aigua 0.200 1.01 0.20m3
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1.630 19.68 32.08t

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0.250 94.44 23.61t

C1705600 Formigonera 165l 0.700 1.68 1.18h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.000 76.10 0.19% s/

76.29 €Total =
D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granític a am b 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en v olum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compres s ió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 Manobre especialista 1.000 19.03 19.03h

B0111000 Aigua 0.200 1.01 0.20m3

B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1.520 19.68 29.91t

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0.380 94.44 35.89t
C1705600 Formigonera 165l 0.700 1.68 1.18h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.000 86.21 0.19% s/

86.40 €Total =
D07J1100 m3 Pasta guix YG

Pasta de guix  YG

A0149000 Manobre guix aire 1.000 18.39 18.39h

B0111000 Aigua 0.600 1.01 0.61m3

B0521100 Guix  YG 800.000 0.10 80.00kg

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.000 99.00 0.18% s/

99.18 €Total =
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7.3. QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 



Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 1.1 : Desmuntatge fustería i gestió de residus

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.1.1 u Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man. K21A1011

Arrencada de full i bastiment de finestra,amb mitjans manuals i  c àr rega m anual  s obre
camió o contenidor de totes mides

A0140000 Manobre 1.000 18.39 18.39h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 18.39 0.28%s /

Total arrodonit = 18.67 €

1.1.2 u Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man. K21A1012
Arrencada de full i bastiment de balconera, amb mitjans manuals i càrrega manual  s obre
camió o contenidor

A0140000 Manobre 1.200 18.39 22.07h
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 22.07 0.33%s /

Total arrodonit = 22.40 €

1.1.3 m Reparació de pedra escopidor balconeres K21A1013

Reparació de pedra escopidor balconeres, Reparació de l'entrada d'aigua ex terior per  les
balconeres de la planta baix a,
tasques a realitzar:
1 desmuntatge de l'escopidor de pedra ex  isntet,
2 formació de base d'ex  copidor amb pendent mínima a l'ex  terior del 2%
3 Col·locació de nou escopidor amb pedra de Sant Vicent amb acabat abuix  adar t,  am b
pendent capa l'ex  terior del 2%

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 50.00 €

1.1.4 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6k K2R650A5

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espec ífic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, am b c am ió de
20 t, carregat amb mitjans mecànics

A0140000 Manobre 0.200 18.39 3.68h

C1501900 Camió transp.20 t 0.040 49.79 1.99h

C1501901 Despeses aux 1.000 0.06 0.06

Total arrodonit = 5.73 €

1.1.5 m3 Disposic.controlada a centre reciclatge res.inerts d>1,35 K2RA3600

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densiat super ior  a
1,35 t/m3

B2RA3600 controlada a centre de reciclatge res inerts d>1,35 1.000 6.31 6.31m3

Total arrodonit = 6.31 €
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Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 1.2 : Fustería exterior

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.2.1 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat. 95x120cm,pre EAF3289D

F-1 Finestra d'alumini lacat imitant fus ta fos c a,  am b trenc am ent de pont tèrm ic  ,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d' obra aprox
imat de 95x 120 cm, elaborada amb perfils de preu s uperior, c las s ificac ió  m ín im  a 4
depermeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es tanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al v  ent s  egons
UNE-EN 12210.

A012M000 Oficial 1a muntador 0.600 22.72 13.63h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.120 14.55 1.75dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.360 13.83 4.98dm3

BAF3249D Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat., 2-2,49m2, 1.140 375.00 427.50m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 16.56 0.41%s /

Total arrodonit = 451.20 €

1.2.2 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat.,90x120cm,pre EAF32C9D

F2 Finestra d'alumini lacat imitant fusta fosca, amb trencament de pont tèrmic , col.loc ada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 90x
125 cm, elaborada amb perfils de preu s  uper ior ,  c  las  s  i fic  ac  ió  m ín im  a 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mín im a 9A d ' es  tanqui ta t a
l'igua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistènc ia a l  v ent s egons
UNE-EN 12210

A012M000 Oficial 1a muntador 0.600 22.72 13.63h
A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.120 14.55 1.75dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.360 13.83 4.98dm3

BAF3269D Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat., 2-2,49m2,per 1.080 375.00 405.00m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 16.56 0.41%s /

Total arrodonit = 428.70 €

1.2.3 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat.,140x140cm,pre EAF32E9D

F-4 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada s obre bas tim ent
de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra aprox im at de 140x 140 c m ,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'a i re  s egons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210,  am b c aix a de
persiana i guies

A012M000 Oficial 1a muntador 0.600 22.72 13.63h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h
B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.120 14.55 1.75dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.360 13.83 4.98dm3

BAF3279D Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat., 2,5-3,24m2,p 1.960 375.00 735.00m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 16.56 0.41%s /

Total arrodonit = 758.70 €
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1.2.4 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,120x140cm EAF3489D

F-5 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada s obre bas tim ent
de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra aprox im at de 120x 140 c m ,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'a i re  s egons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210,  am b c aix a de
persiana i guies

A012M000 Oficial 1a muntador 0.600 22.72 13.63h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.120 14.55 1.75dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.360 13.83 4.98dm3

BAF3449D Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1oscilob., 1,05-1,4 1.680 375.00 630.00m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 16.56 0.41%s /

Total arrodonit = 653.70 €

1.2.5 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,85x125cm EAF35A9D

F-6 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada s obre bas tim ent
de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra aprox im at de 85x 125 c m ,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'a i re  s egons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210,  am b c aix a de
persiana i guies

A012M000 Oficial 1a muntador 0.600 22.72 13.63h
A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.110 14.55 1.60dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.320 13.83 4.43dm3

BAF3559D Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat., 1.062 375.00 398.25m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 16.56 0.41%s /

Total arrodonit = 421.25 €

1.2.6 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,100x110cm EAF35E9D

F-7 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada s obre bas tim ent
de base, amb dues fulles batents , per a un buit d ' obra aprox im at de 100x 110 c m ,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'a i re  s egons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210,  am b c aix a de
persiana i guies

A012M000 Oficial 1a muntador 0.600 22.72 13.63h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h
B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.120 14.55 1.75dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.360 13.83 4.98dm3

BAF3579D Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat., 1.100 375.00 412.50m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 16.56 0.41%s /

Total arrodonit = 436.20 €
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1.2.7 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,184x85cm EAF35E9P

F-8 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada s obre bas tim ent
de base, amb tres fulles batents , per  a un bui t d ' obra aprox im at de 184x 85 c m ,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'a i re  s egons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210,  am b c aix a de
persiana i guies

A012M000 Oficial 1a muntador 0.600 22.72 13.63h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.120 14.55 1.75dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.360 13.83 4.98dm3

BAF3579D Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat., 1.100 375.00 412.50m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 16.56 0.41%s /

Total arrodonit = 436.20 €

1.2.8 u Balconera alumini lacat,2bat.,90x200cm,preu mitjà,3 8A C4,c EAF35E9F

B-1 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, co l . loc ada s obre bas  tim ent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 90x 200 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanqui ta t a  l ' a igua s  egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c  a ix  a de
persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de porta ex  terior ,  tipus  Bos c h
Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop estigui col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0.700 22.72 15.90h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h
B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.150 14.55 2.18dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.440 13.83 6.09dm3

BAF1E475 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 1.800 375.00 675.00m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 18.83 0.47%s /

Total arrodonit = 702.57 €
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1.2.9 u Balconera alumini lacat,2bat.,100x215cm,preu mitjà,3 8A C4,c EAF35E9E

B-2 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, co l . loc ada s obre bas  tim ent de
base, amb dues fulles batents, per  a un bui t d ' obra aprox  im at de 100x 215 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de perm eabi l i ta t a  l ' a i re  s
egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanqui ta t a  l ' a igua s  egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c  a ix  a de
persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de porta ex  terior ,  tipus  Bos c h
Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop estigui col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0.700 22.72 15.90h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h
B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.150 14.55 2.18dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.440 13.83 6.09dm3

BAF1E476 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 2.150 450.00 967.50m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 18.83 0.47%s /

Total arrodonit = 995.07 €

1.2.10 u Balconera alumini lacat,2bat. 325x192cm,preu mitjà,3 8A C4,c EAF35E9G

B-3 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, co l . loc ada s obre bas  tim ent de
base, amb dues fulles batents, per  a un bui t d ' obra aprox  im at de 325x 192 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de perm eabi l i ta t a  l ' a i re  s
egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanqui ta t a  l ' a igua s  egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c  a ix  a de
persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de porta ex  terior ,  tipus  Bos c h
Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop estigui col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0.700 22.72 15.90h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.150 14.55 2.18dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.440 13.83 6.09dm3

BAF1E476 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 6.240 450.00 2,808.00m2
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 18.83 0.47%s /

Total arrodonit = 2,835.57 €
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1.2.11 u Balconera alumini lacat,2bat.,325x215cm,preu mitjà,3 8A C4,c EAF35E9H

B-4 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, co l . loc ada s obre bas  tim ent de
base, amb dues fulles batents, per  a un bui t d ' obra aprox  im at de 325x 215 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de perm eabi l i ta t a  l ' a i re  s
egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanqui ta t a  l ' a igua s  egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c  a ix  a de
persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de porta ex  terior ,  tipus  Bos c h
Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop estigui col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0.700 22.72 15.90h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h
B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.150 14.55 2.18dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.440 13.83 6.09dm3

BAF1E476 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 6.987 450.00 3,144.15m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 18.83 0.47%s /

Total arrodonit = 3,171.72 €

1.2.12 u Balconera alumini lacat,2bat.,200x225cm,preu mitjà,3 8A C4,c EAF35E9I

B-5 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, co l . loc ada s obre bas  tim ent de
base, amb dues fulles batents, per  a un bui t d ' obra aprox  im at de 200x 225 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de perm eabi l i ta t a  l ' a i re  s
egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanqui ta t a  l ' a igua s  egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c  a ix  a de
persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de porta ex  terior ,  tipus  Bos c h
Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop estigui col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0.700 22.72 15.90h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.150 14.55 2.18dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.440 13.83 6.09dm3

BAF1E476 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 4.500 450.00 2,025.00m2
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 18.83 0.47%s /

Total arrodonit = 2,052.57 €
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1.2.13 u Balconera alumini lacat,2bat.,175x210cm,preu mitjà,3 8A C4,c EAF35E9N

B-6 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, co l . loc ada s obre bas  tim ent de
base, amb dues fulles batents, per  a un bui t d ' obra aprox  im at de 175x 210 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de perm eabi l i ta t a  l ' a i re  s
egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanqui ta t a  l ' a igua s  egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c  a ix  a de
persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de porta ex  terior ,  tipus  Bos c h
Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop estigui col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0.700 22.72 15.90h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h
B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.150 14.55 2.18dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.440 13.83 6.09dm3

BAF1E476 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 3.675 450.00 1,653.75m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 18.83 0.47%s /

Total arrodonit = 1,681.32 €

1.2.14 u Balconera alumini lacat,2bat.,120x215cm,preu mitjà,3 8A C4,c EAF35E9O

B-7 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, co l . loc ada s obre bas  tim ent de
base, amb dues fulles batents, per  a un bui t d ' obra aprox  im at de 120x 215 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de perm eabi l i ta t a  l ' a i re  s
egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanqui ta t a  l ' a igua s  egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c  a ix  a de
persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de porta ex  terior ,  tipus  Bos c h
Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop estigui col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0.700 22.72 15.90h

A013M000 Ajudant muntador 0.150 19.53 2.93h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.150 14.55 2.18dm3

B7J50090 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0.440 13.83 6.09dm3

BAF1E476 Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu mitjà,clas 2.580 450.00 1,161.00m2
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 18.83 0.47%s /

Total arrodonit = 1,188.57 €

1.2.15 m2 Vidre aïlla.2 llunes 8+10mm,cambra 12mm,col.perf.neop EAF35E9J

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 8 i 10 mm de gruix  i cambra d'  a i re  de 12 m m
(8+12+8), col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

A012E000 Oficial 1a v idrier 0.600 21.37 12.82h

BC171R30 Vidre aïlla.2 llunes incolora,8+10mm,cambra 12mm 1.000 63.54 63.54m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 12.82 0.32%s /

Total arrodonit = 76.68 €
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1.2.16 u Ajudes Albanyileria en col·locació de finestres i balconeres EAF35E9K

Partida alçada a justificar d'ajudes d'albany ileria en col·locació de finestres i ba lc oneres ,
incloent part proporicional de repicats, aplomat i col·locac ió de fines tres ,  enguix ats  i
repassos de pintura necessàris

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 10.00 €

1.2.17 u Finestra fixa amb llibret de 1,70 x 1,89 m EAF35E9L
Subministre i col·locació de Finestra fix  a amb lames  de l l ibres  de 1, 70m  x  1, 89m ,
incloent part proporcional d'ajudes d'albany  ileria en col·locació de finestres i balc oneres
, incloent part proporicional de repicats, aplomat i col·locac ió de fines tres , enguix  ats  i
repassos de pintura necessàris

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 890.00 €

1.2.18 u Finestra fixa amb llibret de 0,93 x 0,90 m EAF35E9M

Subministre i col·locació de Finestra fix  a amb lames  de l l ibres  de 0, 93m  x  0, 90m ,
incloent part proporcional d'ajudes d'albany  ileria en col·locació de finestres i balc oneres
, incloent part proporicional de repicats, aplomat i col·locac ió de fines tres , enguix  ats  i
repassos de pintura necessàris

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 299.00 €
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1.3.1 m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN E614GPAE

Paredó recolzat div isoria de 7,5 cm de gruix , de to tx ana de 290x 140x 75 m m ,  LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a rev estir, col.locat amb morter c im ent
1:4

A0122000 Oficial 1a paleta 0.420 21.99 9.24h

A0140000 Manobre 0.210 18.39 3.86h

B0FA12N0 Totx ana 290x 140x 75mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 22.060 0.20 4.501.020 u

D0701821 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra 0.009 86.40 0.831.065 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 13.10 0.33%s /

Total arrodonit = 18.76 €

1.3.2 m2 Fulla bat.porta int.fusta 35mm, E0001302

Suministre i col.locació de porta interior, amb amplada mínima d epa de 80 cm., plana de
fusta massissa de roure o similar a es c ollir, env  ernis  s  ada,  am b una fu l la  batent
bastiment i premarc i tapajunts del mateix  material, mecanismes de pany  de cop i tanc  a
interior amb mecanisme de seguretat ex  terior, guarnim ents  ,  fer ratges  per  penjar  i
seguretat, amb acabat env ernissat, totalment instal.lada i en per fec  te  func  ionam ent,
mesures segons detall de la planilla de fusteria

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 300.00 €

1.3.3 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+ E81131D4

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alç àr ia ,  c om  a m àx im ,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i  l l i s c at
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

A0122000 Oficial 1a paleta 0.700 21.99 15.39h

A0140000 Manobre 0.350 18.39 6.44h

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0.003 94.44 0.301.050 t

D0701641 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra 0.018 76.29 1.481.080 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 21.83 0.55%s /

Total arrodonit = 24.16 €

1.3.4 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF E8121112

Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im ,
amb guix  YG, acabat lliscat amb guix  YF

A0129000 Oficial 1a guix aire 0.130 21.99 2.86h

A0149000 Manobre guix aire 0.065 18.39 1.20h

B0521200 Guix  YF 0.760 0.13 0.101.050 kg

D07J1100 Pasta guix  YG 0.011 99.18 1.221.120 m3
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 4.06 0.10%s /

Total arrodonit = 5.48 €
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NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.3.5 m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat E898J2A0

Pintat de parament v ertical de guix , o arrebossat de c a lç ,  am b p intura p làs tic a am b
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 Oficial 1a pintor 0.100 21.99 2.20h

A013D000 Ajudant pintor 0.010 19.53 0.20h

B89ZPD00 Pintura plàstica,p/int. 0.390 3.33 1.321.020 kg
B8ZA1000 Segelladora 0.150 6.15 0.941.020 kg

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 2.40 0.04%s /

Total arrodonit = 4.70 €

1.3.6 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF E8121312

Enguix at a bona v ista sobre parament horitzontal interior ,  a  3, 00 m  d ' alç àr ia ,  c om  a
màx im, amb guix  YG, acabat lliscat amb guix  YF

A0129000 Oficial 1a guix aire 0.150 21.99 3.30h

A0149000 Manobre guix aire 0.075 18.39 1.38h

B0521200 Guix  YF 0.760 0.13 0.101.050 kg

D07J1100 Pasta guix  YG 0.013 99.18 1.481.150 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 4.68 0.12%s /

Total arrodonit = 6.38 €

1.3.7 m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat E898K2A0

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica am b ac abat l l is ,  am b una
capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 Oficial 1a pintor 0.125 21.99 2.75h

A013D000 Ajudant pintor 0.015 19.53 0.29h

B89ZPD00 Pintura plàstica,p/int. 0.390 3.33 1.321.020 kg
B8ZA1000 Segelladora 0.150 6.15 0.941.020 kg

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 3.04 0.05%s /

Total arrodonit = 5.35 €

1.3.8 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,16-25 p/m E823123V

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de v alènc ia,  preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000 Oficial 1a col.locador 0.300 21.99 6.60h

A0140000 Manobre 0.100 18.39 1.84h

B05A2102 Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),blanca 0.330 0.28 0.141.500 kg

B0711010 Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 4.760 0.29 1.451.050 kg

B0FH1172 Rajola de v alència,rect. 16-25 peces/m2,preu alt 1.000 8.18 9.001.100 m2
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 8.44 0.21%s /

Total arrodonit = 19.24 €
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1.3.9 u Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col. EJ14B11P

Inodor de porcellana v  itrificada, de sortida horitz ontal, amb s eient i  tapa,  c  is  terna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, c ol. loc  at
sobre el pav  iment i connectat a la x  arx  a d ' ev  ac uac ió,  am b c is terna de doble
descàrrega.

A012J000 Oficial 1a lampista 1.250 22.72 28.40h

A013J000 Ajudant lampista 0.340 19.50 6.63h
B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.012 14.55 0.17dm3

BJ14B11P Inodor porcel. v itrif.,v ert.,c.blanc,preu alt,p/col.sob.pav i 1.000 157.67 157.67u

R00002 Pasta segelle 0.245 7.75 1.90kg

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 35.03 0.88%s /

Total arrodonit = 195.65 €

1.3.10 u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu EJ13B21P

Lav abo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc ,  preu
alt, col.locat sobre un peu

A012J000 Oficial 1a lampista 0.500 22.72 11.36h

A013J000 Ajudant lampista 0.125 19.50 2.44h

B7J50010 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0.025 14.55 0.36dm3

BJ13B21P Lav abo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,peu 1.000 64.07 64.07u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 13.80 0.35%s /

Total arrodonit = 78.58 €

1.3.11 u Griferia rentamanas lavabo E15B005
Suministre i instal.lacio de conjunt grifería per lav  abo, tipus monocomandament de d is c
ceramic amb v alv  ula automatica tipus monodin de la casa roca o similar, amb un c abal
màx  im de 12l/min, i mínim de 9 l/min

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 60.00 €

1.3.12 u Conjunt mecanismes WC E15B004

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 120.00 €

1.3.13 m2 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta EC1K1301

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta

A012E000 Oficial 1a v idrier 1.000 21.37 21.37h

BC1K1300 Mirall lluna incolora,g=5mm 1.000 37.18 37.18m2

tAC Tac Niló d< 5mm 4.400 0.09 0.40u

grapa grapa metal 0.040 125.05 5.00

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 21.37 0.53%s /

Total arrodonit = 64.48 €
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1.3.14 u Secamans d'acer inoxidable EC1K1302

Subministre i col·locació de secamans automàtic d'acer  inox  idable de 2300w ,  am b
index  de protecció IPX1

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 150.00 €

1.3.15 u Penjadors d'acer inoxidable EC1K1303

Subministre i col·locació de penjador d'acer inox  idable

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 20.00 €

1.3.16 u Instal·lació d'aigua per a bany petit EC1K1304

Instal·lació d'aigua potable, freda i calenta, per a bany  petit, incloent aix  etes de c  am bra
humida, connex  ió a x  arx  a ex  istent, canonades de PE homologat, s ubminis trament a
rentamans i inodor, incloent tots els elements necessàris.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 250.00 €

1.3.17 u Instal·lació elèctrica EC1K1306

Instal·lació elèctrica per a bany  petit, incloent connex  ió a la x  arx  a ex  istent,  enc  es  a
amb cel·lula de presència, aplic mural amb lampada de baix  c  ons um  equiv  a lent a
100W, endoll estanc, i connex  ió a secamans elèctric de 2300W, i subminis tre  e lèc  tr ic
de
ex  tractor de v  entilació

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 350.00 €

1.3.18 u Instal·lació de ventilació EC1K1305

Instal·lació de v  entilació de bany  petit, formada per ex  tractor amb encesa am b c el · lu la
de presència, i connex  ió a la x  arx  a de v  entilació ex  istent a l'edifici

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 300.00 €

1.3.19 u Instal·lació d'evaquació EC1K1307

Instal·lació d'ev aquació de bany  petit, format per inodor i rentamans, incloent connex  ió  a
x  arx  a de sanejament de l'edifici, que pasa per sota del bany  a construir

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 400.00 €
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Capítol 1.4 : Substitució de banyeres per plats de dutxa

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.4.1 u Arrencada banyera.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./eva K21JE112

Arrencada bany era, aix etes, sifó, desguassos i desconnex ió de les  x arx es  d ' a igua i
d'ev acuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000 Oficial 1a lampista 1.500 22.72 34.08h

A0140000 Manobre 0.300 18.39 5.52h
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 39.60 0.59%s /

Total arrodonit = 40.19 €

1.4.2 u Plat dutxa rectang.resines,1000x750mm,color blanc,preu sup., KJ12M7AC

Plat de dutx a rectangular de resines, de 1000x 750 mm, de color blanc ,  preu s uper ior ,
encastat al pav iment

A0122000 Oficial 1a paleta 0.500 21.99 11.00h

A0140000 Manobre 0.250 18.39 4.60h

BJ12M7AC Plat dutx a rectang.resines,1000x 750mm,color blanc,preu sup. 1.000 250.67 250.67u

D0701641 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra 0.002 76.29 0.15m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2.500 15.60 0.39%s /

Total arrodonit = 266.81 €

1.4.3 u Aixeta monocoman. tempor.,munt.superf.,p/dutx.,cromat,preu a EJ22A12C

Aix eta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutx a,  de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

A012J000 Oficial 1a lampista 0.400 22.72 9.09h

A013J000 Ajudant lampista 0.100 19.50 1.95h

BJ22A12C Aix eta monocom. tempor. mural p/munt.superf. p/dutx .,llautó 1.000 362.24 362.24u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 11.04 0.17%s /

Total arrodonit = 373.45 €

1.4.4 u Braç dutxa alum.anoditzat p/ruix.,munt.superf.,preu alt,1/2" EJ22D721
Braç de dutx a d'alumini anoditzat per a ruix ador, mural, muntat superficialment, preu a l t,
amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

A012J000 Oficial 1a lampista 0.100 22.72 2.27h

A013J000 Ajudant lampista 0.040 19.50 0.78h
BJ22D721 Braç dutx a alum.anoditzat p/ruix .,p/munt.superf.,preu alt,1/ 1.000 16.07 16.07u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 3.05 0.05%s /

Total arrodonit = 19.17 €

1.4.5 u Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt EJ22E720

Ruix ador fix , d'aspersió fix a, fix at a braç de dutx a, d'alumini anoditzat, preu alt

A012J000 Oficial 1a lampista 0.050 22.72 1.14h

A013J000 Ajudant lampista 0.020 19.50 0.39h

BJ22E720 Ruix ador fix ,asper.fix a,p/fix .braç dutx .,alum.anodit.,preu a 1.000 6.97 6.97u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 1.53 0.02%s /

Total arrodonit = 8.52 €
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1.4.6 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6k K2R650A5

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espec ífic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, am b c am ió de
20 t, carregat amb mitjans mecànics

A0140000 Manobre 0.200 18.39 3.68h
C1501900 Camió transp.20 t 0.040 49.79 1.99h

C1501901 Despeses aux 1.000 0.06 0.06

Total arrodonit = 5.73 €

1.4.7 m3 Disposic.controlada a centre reciclatge res.inerts d>1,35 K2RA3600

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densiat super ior  a
1,35 t/m3

B2RA3600 controlada a centre de reciclatge res inerts d>1,35 1.000 6.31 6.31m3

Total arrodonit = 6.31 €

1.4.8 u Ajudes Albanyileria K2R650A6

Partida alçada a justificar per ajudes d'albany ileria per a  reparar  l ' enra jo la t v er tic a l  i
horitzontal dany at per la retiruada de la bany era

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 290.00 €

1.4.9 u Ajudes lampista i electricitat K2R650A7

Partida alçada a justificar per ajudes de lampista i electricista per a adaptar la ins ta l · lac ió
de lampisteria a la substitució de la bany era per una dutx a

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 50.00 €
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NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.5.1 u Adequació servei existent a platna baixa R00001

Partida alçada a justificar per adequació serv ei ex istent a platna baix a

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1,270.40 €
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NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.1.1 u Unitat exterior 10Kw 04.01

Unitat ex  terior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi -s p l i t 5x  1,  per  a  gas  R -32,
bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/ 50Hz ) ,  m odel  R AS-5M 34U 2AVG-E
"TOSHIBA", potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb s ec de l' aire in ter ior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l ' a i re
ex  terior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire ex  terior 24°C), potènc  ia  fr igor ífic  a
mínima/màx  ima 3,7/11 kW, consum elèctric nominal en refrigeració 2, 98 k W,  EER  3,
36, SEER 6,31 (classe A++), potència calorífica nominal 12 kW (temperatura de bulb s  ec
de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire ex  terior  7°C ,  tem peratura de
bulb humit de l'aire ex  terior 6°C), potència calorífica mínima/màx  ima 2, 7/ 14 kW, c ons
um elèctric nominal en calefacció 2,83 kW, COP 4, 24, SCOP 4, 08 (c las s e A+) ,  am b
capacitat de connex  ió de fins a 5 unitats interiors, compressor tipus Tw  in Rotary  ,  am b
tecnologia Inv  erter, cabal d'aire 3245 m³/h, pres s ió s onora en refr igerac  ió  52 dBA,
pressió sonora en calefacció 55 dBA, potència sonora en refrigeració 66 dBA,  potènc  ia
sonora en calefacció 68 dBA, dimensions 890x  900x  320 mm, pes 78 k g, d iàm etre de
connex  ió de les canonades de gas 3/8" i 1/2", diàmetre de connex  ió de les c anonades
de líquid 1/4", longitud màx  ima de canonada 25 m, diferència màx  ima d'altura entre la
unitat ex  terior i la unitat interior 15 m. Inclús elements antiv  ibratoris de terra. El  preu no
inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Caldrà pactar amb la direcció facultativ a la situació definitiv a de les unitats ex teriors.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 4,500.00 €

2.1.2 u Unitat interior 04.02

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conduc te rec tangular ,  s  is  tem a
aireaire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació m onofàs ic a (230V/
50Hz ), model RAS-M10U2DVG-E "TOSHIBA",  potènc ia fr igor ífic a nom inal  2 , 5 k W
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb hum i t de l '  a i re
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire ex  terior 35°C, temperatura de bulb hum i t
de l'aire ex  terior 24°C), cabal d'aire en refrigeració 570 m³/h, pressió sonora a v  eloc i ta t
alta/baix  a en refrigeració 35/27 dBA, cabal d'aire en calefacció 570 m³/h, pressió sonora
a v  eloc itat alta/baix  a en calefacció 35/27 dBA, pres s ió es tàtica mínima/màx  im a 10/
45 Pa, dimensions 210x  700x  450 m m ,  pes  16 k g,  d iàm etre de c onnex  ió  de la
canonada de gas
3/8", diàmetre de connex  ió de la canonada de líquid 1/4", amb comandament a d is  tànc
ia sense fil i receptor d'infrarojos, amb filtre d'aire, model  R N BC R KM 13GDVE,  am b c
ontrol remot per cable, amb programació setmanal, model RB-RWS21-E. Inclús elem ents
per a suspensió del sostre. El preu no inclou la  c anal i tz ac ió n i  e l  c able ja t e lèc tr ic
d'alimentació.
Caldrà pactar amb la direcció facultativ a la situació definitiv a de les unitats interiors

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1,300.00 €
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2.1.3 u Ajudes de ram de paleta, lampisteria i electricitat 04.03

Partida alçada a justificar d'ajudes d'albany  ileria, lam pis  ter ia i  e lec tr ic i ta t,  inc loent
instal·lació de lampisteria v  ista per connectar les unitats ex  teriors s ituades  a la  planta
segona i les unitats interiors, instal·lació electrica necessària per subm in is  trar  energía
elèctrica, instal·lació lampisteria d'aigues de consensacions per connectar les  m àquines
a la instal·lació de sanejament, ajudes ram de paleta de cels rasos d'escaiola, enguix  ats
necessàries, pintura de cel rasos, reix  etes d'ac er inox  idable,  i  to ts  e ls  e lem  ents
necessàris per un correcte funiconament.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1,000.00 €
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NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.2.1 u Cortines Teixit hoteler 02-02.01

Subministrament i col·locació de cortines amb teix i t tèc nic  hote ler ,  ign i fug,  s egons
normativ a.
Incloent part proporcional de la confecció de cortina semi frunzida a l  70% al  te ix i t fent
plecs.
S'utilitzaran els mecanismes ex istents al centre, canv iant únic am ent e ls  que es tigu in
deteriorats.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 40.00 €

2.2.2 u Ajudes Cortines 02-02.02

Partida alçada a justificar per ajudes de tots els oficis a la instal·lació de cortines, inc loent
part proporcional de desmuntatge i retirada de les cortines v elles

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 643.60 €
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NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.3.1 u Adequació muntaplats existents 04.05

Partida alçada a justificar per a l'adequació, reparació i  pos ta a punt de m untaplants
ex istent

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1,200.00 €
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3.1.1 u Adequació de l'habitació 101 - barreres arquitectòniques 03-01.01

Partida alçada a justificar de Reforma de l'habitació 101,  per  a e l im inar les  barreres
arquitectòniques, amb les obres següents:
1.- Substitució de portes de passadis, habitació i bany  per a portes de 82 cm de pas.
2.- Substitució de bany era per dutx a
3.- Substitució de rentamans per renatamans sense peu
4.- Subsitutició d'aix eta ex isent per una aix eta de monocomandament homologada
5.- Barres homologades i Agafadors de paret d'acer inx ox idable

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 6,500.00 €
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Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 3.2 : Instal·lació d'un remunta escales

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.2.1 Instal·lació de remunta escales 03-02.01

Instal·lació de remunta escales homologat,  inc loent a judes  d ' a lbany i ler ia  i  a judes
d'electricitat

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 4,000.00 €

Pág.26
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Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 3.3 : Adequació calefacció de tot l'edifici

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.3.1 u Instal·lació de vàlvules elèctriques per circuit calefacció 03-03.01

Subministre i Instal·lació de v àlv ules elèctriques per control de c i rc u i t de c a lefac c ió i
control de radiadors, per regular la temperatura de les habitacions del Centre de m anera
independent.
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

A012G000 Oficial 1a calefactor 2.400 30.00 72.00h
A013G000 Ajudant calefactor 1.400 20.00 28.00h

R00003 Valv ula electrica de control circuit calefacció 1.000 180.00 180.00u

Total arrodonit = 280.00 €

3.3.2 u Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,doble contacte,230V,10A,mu EEV21112

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C,  de doble c ontac te a
230 V i 10 A, muntat superficialment.
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

A012G000 Oficial 1a calefactor 0.162 30.00 4.86h

A013G000 Ajudant calefactor 0.198 20.00 3.96h

B0A61600 Tac niló D=6-8mm,+v is 2.166 0.15 0.32u

BEV21112 Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,230V, 10A,p/munt.superf. 1.085 55.97 60.73u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1.500 8.82 0.13%s /

Total arrodonit = 70.00 €

3.3.3 u Quadre de comandament i control calefacció EEV21113
Subministrament i instal·lació de quadre de c om andam ent i  c ontro l  c a le fac c ió  en
passadis, per regulació i control de les calefaccions de les habitacions del Centre, un per
cada planta
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 500.00 €
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Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 3.4 : Instal·lació de butà per l'exterior

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.4.1 Instal·lació de butà per l'exterior 03-04-01

Partida alçada a justificar per a trasllat de la instal · la ic ó de les  bom bones  de butà a
l'ex terior, incloent la Modificació de la instal·lació de butà, i la instal·lació d'una cas eta de
tanca metal·lica per a protegir les bombones de butà a l'ex terior.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1,500.00 €
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Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 3.5 : Instal·lació interior Cuina

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.5.1 Cuina amb forn 03-05.01

Partida alçada a justificar per a l'adquisició i ins ta l · lac ió  de c u ina am b forn de gas ,
incloent la instal·lació i ajudes de tots els oficis necessàries, tipus:
"Cocina a gas Gastro-M VS70/120 CFG o similar, con horno a gas y  armario ,  para us o
intensiv o. Ideal para bares, cafeterías y  restaurantes de comida rápida.  C on s us  s e is
quemadores de cobre, con una potencia de 3.5kW y  6k W,  es  ideal  para c oc inar  de
forma rápida y  sencilla. El horno es compatible con c ubetas  Gas tronorm  2/ 1 y  es tá
equipado con un termostato, puerta de acero inox idable y  guías  des m ontables .  La
estructura es de acero inox idable que garantiza una durabi l idad y  res is tenc ia m uy
buena. El armario sirv e de espacio para guardar ollas y  sartenes. La cocina dis pone de
un encendido automático con llama piloto y  v álv ula reguladora de temperatura para una
may or seguridad y  eficiencia. Es fácil de limpiar y  tiene un propio regulador  para c ada
quemador. Con portadores de olla esmaltados. Preparada de fábrica para gas  natura l ,
transformable a gas propano.
Amb les característiques següents:
Dimensiones 850(Al) x  1200(An) x  700(P)mm
Horno (interior): 280(Al) x  530(An) x  530(P)mm
Estructura de acero inox idable
Quemadores de cobre
6 quemadores
Potencia gas: 1 x  3.5kW y  5 x  6kW
Potencia horno: 8kW
Válv ula reguladora de temperatura
Horno a gas
Control termostático
Peso 176kg
Garantía: 1 año en piezas y  mano de obra
Cada quemador con propio regulador
Fácil de limpiar
Encendido automático con llama piloto
Portador de ollas esmaltado
Puerta de acero inox idable
Con armario para almacenar ollas o sartenes
Compatible con cubetas Gastronorm 2/1
Guías desmontables
Pies ajustables
De fábrica para gas natural, transformable a gas propano

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 3,702.00 €

Pág.29



Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 3.5 : Instal·lació interior Cuina

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.5.2 Rentavaixelles 03-05.02

Partida alçada a justificar per a subministrar i instal·lar rentav aix e l les  indus tr ia l  am b
cistella de 50x 50cm marca Clima Hostel model CH500B o similar.
amb les següents característiques:

"Puerta de doble pared aislada haciéndolo más silencioso.
Brazos de lav ado y  aclarado superiores e inferiores con tecnología EQUALIZER.
Cuba: Fondo estampado y  filtro especial de material heterogéneo antigolpe PROSTRAIN.
Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la efic ienc ia del  rec am bio de
agua de la cuba de más del 25%, manteniendo m ás  l im pia y  c ons um iendo m enos
detergente.
Ciclos de lav ado de 120 segundos.
Consumo de agua de 2.7 litros por ciclo.
Producción teórica de 1000 platos/hora.
Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
Lav av ajillas Industrial profesional con capacidad de la cuba de 20 Litros.
Temperatura de lav ado: 60ºC.
Temperatura de aclarado: 80ºC.
Altura del desagüe al suelo: 5cm.
Potencia resistencia de la cuba: 2100W.
Potencia resistencia del calderín: 3000W.
Lav av ajillas Industrial equipado con bomba de desagüe.
Equipado con: 1 cesta de v asos de 50x 50cm, 1 cesto de platos de 50x 50c m ,  1 c es to
de cubiertos, 1 tubo de carga y  1 tubo de desagüe".

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1,500.00 €

3.5.3 Equipament de cuina 03-05.03
Partida alçada a justificar per a subministrar i instal· lar  equipam ent de c u ina,  c a ldrà
autorització prèv ia dels representants de l'Ajuntament

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 2,500.00 €
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Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 3.6 : Pintura

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.6.1 Repassos de pintura 03-06.01

Repassos de pintura per a substitució de les finestres, en branc als  de les  fines tres ,
parets etc

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1,500.00 €
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Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.1 :

Costos Directes

Desmuntatge fustería i gestió de residus

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1.1 u Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de finestra,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor de to tes
mides

18.0001.00 18.00

18.000Total amidament 1.1.1 : u  

1.1.2 u Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de balconera, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.1.2 : u  

1.1.3 m Reparació de pedra escopidor balconeres

Reparació de pedra escopidor balconeres, Reparació de l'entrada d'aigua ex terior per les balconeres de la p lanta
baix a,
tasques a realitzar:
1 desmuntatge de l'escopidor de pedra ex  isntet,
2 formació de base d'ex  copidor amb pendent mínima a l'ex  terior del 2%
3 Col·locació de nou escopidor amb pedra de Sant Vicent amb acabat abuix  adart, amb pendent capa l ' ex  ter ior
del 2%

2.000C. Muralla 1.00 2.00

3.900Plaça del Fossar 2.00 1.95

5.900Total amidament 1.1.3 : m  

1.1.4 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6k

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recoll ida i
transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics

25.0001.00 25.00

25.000Total amidament 1.1.4 : m3  

1.1.5 m3 Disposic.controlada a centre reciclatge res.inerts d>1,35

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densiat superior a 1,35 t/m3

25.0001.00 25.00

25.000Total amidament 1.1.5 : m3  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.2 :

Costos Directes

Fustería exterior

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.2.1 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat. 95x120cm,pre

F-1 Finestra d'alumini lacat imitant fusta fosca, amb trencament de pont tèrmic , col.locada s obre bas tim ent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 95x 120 cm, elaborada amb per fi ls  de preu s
uperior, c las s ificac ió mínim a 4 depermeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació m ín im a 9A d ' es
tanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al v  ent s egons UNE-EN 12210.

F1

1.000Façana plaça del Fossar 1.00

1.000Total amidament 1.2.1 : u  

1.2.2 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat.,90x120cm,pre

F2 Finestra d'alumini lacat imitant fusta fosca, amb trencament de pont tèrmic , col.loc ada s obre bas tim ent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 90x  125 cm, elaborada amb per fi ls  de preu s
uperior, c las s ific ac ió mínim a 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d ' es
tanquitat a l'igua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210

F2

3.000Façana Carrer Castell 3.00

1.000Façana plaça del Fossar 1.00

3.000Façana Muralla 3.00

7.000Total amidament 1.2.2 : u  

1.2.3 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat.,140x140cm,pre

F-4 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox imat de 140x 140 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació m ín im a 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

F3

2.000Façana Muralla 2.00

2.000Total amidament 1.2.3 : u  

1.2.4 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,120x140cm

F-5 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox imat de 120x 140 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació m ín im a 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

F4

1.000Façana Muralla 1.00

1.000Total amidament 1.2.4 : u  

1.2.5 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,85x125cm

F-6 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox imat de 85x 125 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classific ac ió m ín im a 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.2 :

Costos Directes

Fustería exterior

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

F5

1.000Façana Carrer Castell 1.00

1.000Total amidament 1.2.5 : u  

1.2.6 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,100x110cm

F-7 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb dues  fu l les
batents , per a un buit d'obra aprox imat de 100x 110 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mín im a 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

F6

1.000Façana carrer Castell 1.00

1.000Total amidament 1.2.6 : u  

1.2.7 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,184x85cm

F-8 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb tres  fu l les
batents , per a un buit d'obra aprox imat de 184x 85 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació m ín im a 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

F8

1.000Façana Muralla 1.00

1.000Total amidament 1.2.7 : u  

1.2.8 u Balconera alumini lacat,2bat.,90x200cm,preu mitjà,3 8A C4,c

B-1 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas  tim ent de bas e,  am b dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 90x 200 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació m ín im a
3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 4 de
resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c aix  a de persiana i guies. Inloent tam bé gom a in fer ior  per
segellat de porta ex  terior, tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop es tigu i
col·locat

B1

2.000Façana carrer Castell 2.00

2.000Total amidament 1.2.8 : u  

1.2.9 u Balconera alumini lacat,2bat.,100x215cm,preu mitjà,3 8A C4,c

B-2 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas  tim ent de bas e,  am b dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 100x 215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mín im a
3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 4 de
resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c aix  a de persiana i guies. Inloent tam bé gom a in fer ior  per
segellat de porta ex  terior, tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop es tigu i
col·locat

B2

1.000Façana plaça del Fossar 1.00
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Costos Directes

Fustería exterior

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.000Total amidament 1.2.9 : u  

1.2.10 u Balconera alumini lacat,2bat. 325x192cm,preu mitjà,3 8A C4,c

B-3 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas  tim ent de bas e,  am b dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 325x 192 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mín im a
3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 4 de
resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c aix  a de persiana i guies. Inloent tam bé gom a in fer ior  per
segellat de porta ex  terior, tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop es tigu i
col·locat

B3

1.000Façana Muralla 1.00

1.000Total amidament 1.2.10 : u  

1.2.11 u Balconera alumini lacat,2bat.,325x215cm,preu mitjà,3 8A C4,c

B-4 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas  tim ent de bas e,  am b dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 325x 215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mín im a
3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 4 de
resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c aix  a de persiana i guies. Inloent tam bé gom a in fer ior  per
segellat de porta ex  terior, tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop es tigu i
col·locat

B4

2.000Façana plaça del Fossar 2.00

2.000Total amidament 1.2.11 : u  

1.2.12 u Balconera alumini lacat,2bat.,200x225cm,preu mitjà,3 8A C4,c

B-5 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas  tim ent de bas e,  am b dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 200x 225 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mín im a
3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 4 de
resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c aix  a de persiana i guies. Inloent tam bé gom a in fer ior  per
segellat de porta ex  terior, tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop es tigu i
col·locat

B5

2.000Façana plaça del Fossar 2.00

2.000Total amidament 1.2.12 : u  

1.2.13 u Balconera alumini lacat,2bat.,175x210cm,preu mitjà,3 8A C4,c

B-6 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas  tim ent de bas e,  am b dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 175x 210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mín im a
3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 4 de
resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c aix  a de persiana i guies. Inloent tam bé gom a in fer ior  per
segellat de porta ex  terior, tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop es tigu i
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Costos Directes

Fustería exterior

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

col·locat

B6

1.000Façana Muralla 1.00

1.000Total amidament 1.2.13 : u  

1.2.14 u Balconera alumini lacat,2bat.,120x215cm,preu mitjà,3 8A C4,c

B-7 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas  tim ent de bas e,  am b dues  fu l les
batents, per a un buit d'obra aprox  imat de 120x 215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mín im a
3 de permeabilitat a l'aire s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 4 de
resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, amb c aix  a de persiana i guies. Inloent tam bé gom a in fer ior  per
segellat de porta ex  terior, tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  segons porta un cop es tigu i
col·locat

B7

1.000Façana Plaça del Fossar 1.00

1.000Total amidament 1.2.14 : u  

1.2.15 m2 Vidre aïlla.2 llunes 8+10mm,cambra 12mm,col.perf.neop

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 8 i 10 mm de gruix  i cambra d' aire de 12 mm (8+12+8),  c o l . loc at am b
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

1.140F-1 1.00 1.20 0.95

6.480F-2 6.00 1.20 0.90

3.920F-4 2.00 1.40 1.40

1.680F-5 1.00 1.40 1.20

1.063F-6 1.00 1.25 0.85

1.100F-7 1.00 1.10 1.00

1.564F-8 1.00 0.85 1.84

2.880B-1 2.00 1.60 0.90

1.750B-2 1.00 1.75 1.00

6.240B-3 1.00 1.92 3.25

11.375B-4 2.00 1.75 3.25

7.400B-5 2.00 1.85 2.00

2.975B-6 1.00 1.70 1.75

4.200B-7 2.00 1.75 1.20

53.767Total amidament 1.2.15 : m2  

1.2.16 u Ajudes Albanyileria en col·locació de finestres i balconeres

Partida alçada a justificar d'ajudes d'albany ileria  en c o l · loc ac ió de fines tres  i  ba lc oneres ,  inc loent par t
proporicional de repicats, aplomat i col·locació de finestres, enguix ats i repassos de pintura necessàris

25.0001.00 25.00

25.000Total amidament 1.2.16 : u  

1.2.17 u Finestra fixa amb llibret de 1,70 x 1,89 m

Subministre i col·locació de Finestra fix  a amb lames de llibres de 1,70m x  1,89m,  incloent par t proporc ional
d'ajudes d'albany  ileria en col·locació de finestres i balc oneres , incloent part proporicional de repicats, ap lom at i
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col·locac ió de fines tres , enguix  ats i repassos de pintura necessàris

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.2.17 : u  

1.2.18 u Finestra fixa amb llibret de 0,93 x 0,90 m

Subministre i col·locació de Finestra fix  a amb lames de llibres de 0,93m x  0,90m,  incloent par t proporc ional
d'ajudes d'albany  ileria en col·locació de finestres i balc oneres , incloent part proporicional de repicats, ap lom at i
col·locac ió de fines tres , enguix  ats i repassos de pintura necessàris

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.2.18 : u  
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COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.3.1 m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN

Paredó recolzat div isoria de 7,5 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 75 mm, LD, categoria I, segons  la  norm a
UNE-EN 771-1 , per a rev estir, col.locat amb morter ciment 1:4

6.5002.00 3.25 1.00

6.3381.00 3.25 1.95

12.838Total amidament 1.3.1 : m2  

1.3.2 m2 Fulla bat.porta int.fusta 35mm,

Suministre i col.locació de porta interior, amb amplada mínima d epa de 80 cm., p lana de fus ta m as s is s a de
roure o similar a es c ollir, env  ernis s ada, amb una fulla batent bastiment i  prem arc  i  tapajunts  del  m ate ix
material, mecanismes de pany  de cop i tanc a interior amb mecanisme de seguretat ex  ter ior ,  guarnim ents  ,
ferratges per penjar i seguretat, amb acabat env ernissat, totalment insta l . lada i  en per fec  te  func  ionam ent,
mesures segons detall de la planilla de fusteria

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.2 : m2  

1.3.3 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1: 6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

6.5002.00 3.25 1.00

6.1751.00 3.25 1.90

12.675Total amidament 1.3.3 : m2  

1.3.4 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF

Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  YG,  ac abat
lliscat amb guix  YF

7.1502.00 3.25 1.10

6.1751.00 3.25 1.90

13.325Total amidament 1.3.4 : m2  

1.3.5 m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

Pintat de parament v ertical de guix , o arrebossat de calç, amb pintura plàstica amb acabat l l is ,  am b una c apa
segelladora i dues d'acabat

7.1502.00 3.25 1.10

6.1751.00 3.25 1.90

13.325Total amidament 1.3.5 : m2  

1.3.6 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF

Enguix at a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alç àr ia ,  c om  a m àx im ,  am b guix  YG,
acabat lliscat amb guix  YF

1.9001.00 1.90 1.00

Pág.38



Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.3 :

Costos Directes

Formació d'un nou servei en planta baixa

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.900Total amidament 1.3.6 : m2  

1.3.7 m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa s egel ladora i  dues
d'acabat

1.9001.00 1.90 1.00

1.900Total amidament 1.3.7 : m2  

1.3.8 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,16-25 p/m

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <=3 m ,  am b ra jo la  de v a lènc ia,  preu a l t,  de 16 a 25
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

6.5002.00 3.25 1.00

6.1751.00 3.25 1.90

12.675Total amidament 1.3.8 : m2  

1.3.9 u Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

Inodor de porcellana v  itrificada, de sortida horitz ontal, amb s eient i tapa, c is terna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, c ol. loc at sobre el pav  iment i connec tat a  la  x  arx  a d ' ev
acuació, amb cisterna de doble descàrrega.

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.9 : u  

1.3.10 u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu

Lav abo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.10 : u  

1.3.11 u Griferia rentamanas lavabo

Suministre i instal.lacio de conjunt grifería per lav  abo, tipus monocomandament de disc ceram ic  am b v alv  u la
automatica tipus monodin de la casa roca o similar, amb un cabal màx  im de 12l/min, i mínim de 9 l/min

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.11 : u  

1.3.12 u Conjunt mecanismes WC
1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.12 : u  

1.3.13 m2 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta

0.4800.80 0.60
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0.480Total amidament 1.3.13 : m2  

1.3.14 u Secamans d'acer inoxidable

Subministre i col·locació de secamans automàtic d'acer inox  idable de 2300w , amb index  de protecció IPX1

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.14 : u  

1.3.15 u Penjadors d'acer inoxidable

Subministre i col·locació de penjador d'acer inox  idable

2.0001.00 2.00

2.000Total amidament 1.3.15 : u  

1.3.16 u Instal·lació d'aigua per a bany petit

Instal·lació d'aigua potable, freda i calenta, per a bany  petit, incloent aix  etes de c ambra humida, connex  ió  a x
arx  a ex  istent, canonades de PE homologat, s ubminis trament a rentamans i inodor, incloent tots e ls  elem ents
necessàris.

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.16 : u  

1.3.17 u Instal·lació elèctrica

Instal·lació elèctrica per a bany  petit, incloent connex  ió a la  x  arx  a ex  is tent,  enc  es  a am b c el · lu la  de
presència, aplic mural amb lampada de baix  c onsum equiv  a lent a  100W,  endol l  es tanc ,  i  c onnex  ió  a
secamans elèctric de 2300W, i subminis tre elèc tric de
ex  tractor de v  entilació

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.17 : u  

1.3.18 u Instal·lació de ventilació

Instal·lació de v  entilació de bany  petit, formada per ex  tractor amb encesa amb cel·lula de presènc ia,  i  c onnex
ió a la x  arx  a de v  entilació ex  istent a l'edifici

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.18 : u  

1.3.19 u Instal·lació d'evaquació

Instal·lació d'ev aquació de bany  petit, format per inodor i rentamans, incloent connex  ió a x  arx  a de sanejam ent
de l'edifici, que pasa per sota del bany  a construir

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.3.19 : u  
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1.4.1 u Arrencada banyera.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./eva

Arrencada bany era, aix etes, sifó, desguassos i desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev acuació,  am b m i tjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.4.1 : u  

1.4.2 u Plat dutxa rectang.resines,1000x750mm,color blanc,preu sup.,

Plat de dutx a rectangular de resines, de 1000x 750 mm, de color blanc, preu superior, encastat al pav iment

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.4.2 : u  

1.4.3 u Aixeta monocoman. tempor.,munt.superf.,p/dutx.,cromat,preu a

Aix eta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutx a, de llautó cromat, preu a l t,
amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.4.3 : u  

1.4.4 u Braç dutxa alum.anoditzat p/ruix.,munt.superf.,preu alt,1/2"

Braç de dutx a d'alumini anoditzat per a ruix ador, mural, muntat superficialment, preu alt, amb entrada de 1/ 2" i
sortida de 1/2"

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.4.4 : u  

1.4.5 u Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt

Ruix ador fix , d'aspersió fix a, fix at a braç de dutx a, d'alumini anoditzat, preu alt

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.4.5 : u  

1.4.6 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6k

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recoll ida i
transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics

7.0001.00 7.00

2.000 14.0007.000 xTotal Bloc:

14.000Total amidament 1.4.6 : m3  

1.4.7 m3 Disposic.controlada a centre reciclatge res.inerts d>1,35

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densiat superior a 1,35 t/m3

7.0001.00 7.00

7.0001.00 7.00
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14.000Total amidament 1.4.7 : m3  

1.4.8 u Ajudes Albanyileria

Partida alçada a justificar per ajudes d'albany ileria per a reparar l'enrajolat v ertic a l  i  hor i tz onta l  dany at per  la
retiruada de la bany era

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.4.8 : u  

1.4.9 u Ajudes lampista i electricitat

Partida alçada a justificar per ajudes de lampista i electricista per a adaptar la ins tal · lac ió  de lam pis ter ia  a la
substitució de la bany era per una dutx a

7.0001.00 7.00

7.000Total amidament 1.4.9 : u  
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1.5.1 u Adequació servei existent a platna baixa

Partida alçada a justificar per adequació serv ei ex istent a platna baix a

1.000Total amidament 1.5.1 : u  
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2.1.1 u Unitat exterior 10Kw

Unitat ex  terior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split 5x  1, per a gas R-32, bomba de calor, a l im entac ió
monofàsica (230V/50Hz), model RAS-5M34U2AVG-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura
de bulb s ec de l' aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb s ec  de
l'aire ex  terior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire ex  terior 24°C), potènc ia frigor ífi c  a  m ín im a/ m àx  im a
3,7/11 kW, consum elèctric nominal en refrigeració 2,98 kW, EER 3, 36, SEER  6, 31 (c las s e A++) ,  potènc ia
calorífica nominal 12 kW (temperatura de bulb s ec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb s ec  de l ' a i re  ex
terior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire ex  terior 6°C), potència calorífica mínima/màx  ima 2,  7 /  14 k W,  c
ons um elèctric nominal en calefacció 2,83 kW, COP 4, 24, SCOP 4, 08 (c las se A+), amb capacitat de c onnex
ió de fins a 5 unitats interiors, compressor tipus Tw  in Rotary  , amb tecnologia Inv  erter, cabal d'aire 3245 m ³/ h,
pres s ió s onora en refrigerac ió 52 dBA, pressió sonora en calefacció 55 dBA, potència sonora en refr igerac ió
66 dBA, potènc ia sonora en calefacció 68 dBA, dimensions 890x  900x  320 m m ,  pes  78 k  g,  d iàm etre de
connex  ió de les canonades de gas 3/8" i 1/2", diàmetre de connex  ió de les c anonades de líquid 1/4",  longi tud
màx  ima de canonada 25 m, diferència màx  ima d'altura entre la unitat ex  terior i la unitat in ter ior  15 m .  Inc lús
elements antiv  ibratoris de terra. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Caldrà pactar amb la direcció facultativ a la situació definitiv a de les unitats ex teriors.

2.0001.00 2.00

2.000Total amidament 2.1.1 : u  

2.1.2 u Unitat interior

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, s is tema aireaire multi-split, per  a  gas
R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/ 50Hz ), model RAS-M10U2DVG-E "TOSHIBA", potènc ia
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb hum it de l '  a i re
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire ex  terior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire ex  terior 24°C ),
cabal d'aire en refrigeració 570 m³/h, pressió sonora a v  elocitat alta/baix  a en refr igerac ió 35/ 27 dBA,  c abal
d'aire en calefacció 570 m³/h, pressió sonora a v  eloc itat alta/baix  a en calefacció 35/27 dBA, pres s ió es tà tic a
mínima/màx  im a 10/ 45 Pa, dimensions 210x  700x  450 mm, pes 16 kg, diàmetre de connex  ió de la canonada
de gas
3/8", diàmetre de connex  ió de la canonada de líquid 1/4", amb comandament a dis tànc ia s ens e fi l  i  rec eptor
d'infrarojos, amb filtre d'aire, model RNBCRKM13GDVE, amb c  ontro l  rem ot per  c able,  am b program ac ió
setmanal, model RB-RWS21-E. Inclús elements per a suspensió del sostre. El preu no inclou la canalització n i  e l
cablejat elèctric d'alimentació.
Caldrà pactar amb la direcció facultativ a la situació definitiv a de les unitats interiors

9.0001.00 9.00

9.000Total amidament 2.1.2 : u  

2.1.3 u Ajudes de ram de paleta, lampisteria i electricitat

Partida alçada a justificar d'ajudes d'albany  ileria, lampis teria i electricitat, incloent instal·lac ió de lam pis ter ia  v
ista per connectar les unitats ex  teriors s ituades a la planta segona i les unitats interiors ,  ins ta l · lac ió  e lec tr ic a
necessària per subminis trar energía elèctrica, instal·lació lampisteria d'aigues de consensacions  per  c onnec tar
les màquines a la instal·lació de sanejament, ajudes ram de paleta de c e ls  ras os  d ' es c aio la ,  enguix  ats
necessàries, pintura de cel rasos, reix  etes d'ac er inox  idable, i tots els elem ents necessàris  per  un c orrec te
funiconament.

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 2.1.3 : u  
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COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.2.1 u Cortines Teixit hoteler

Subministrament i col·locació de cortines amb teix it tècnic hoteler, ignifug, segons normativ a.
Incloent part proporcional de la confecció de cortina semi frunzida al 70% al teix it fent plecs.
S'utilitzaran els mecanismes ex istents al centre, canv iant únicament els que estiguin deteriorats.

2.590Menjador 1.00 1.40 1.85

6.6602.00 1.80 1.85

11.9601.00 4.60 2.60

6.760Saleta 1.00 2.60 2.60

3.500Habitació 101 1.00 1.40 2.50

2.5901.00 1.40 1.85

2.940Habitació 102 1.00 1.40 2.10

3.430Habitació 201 1.00 1.40 2.45

2.5901.00 1.40 1.85

4.420Habitació 202 1.00 1.70 2.60

2.040Habitació 203 1.00 1.20 1.70

2.145Habitació 204 1.00 1.30 1.65

1.980Habitació 205 1.00 1.20 1.65

3.8251.00 1.50 2.55

4.080Habitació 206 1.00 1.60 2.55

1.950Habitació 207 1.00 1.30 1.50

63.460Total amidament 2.2.1 : u  

2.2.2 u Ajudes Cortines

Partida alçada a justificar per ajudes de tots els oficis a la instal·lació de cortines, incloent par t proporc ional  de
desmuntatge i retirada de les cortines v elles

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 2.2.2 : u  
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COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.3.1 u Adequació muntaplats existents

Partida alçada a justificar per a l'adequació, reparació i posta a punt de muntaplants ex istent

1.000Total amidament 2.3.1 : u  
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COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.1.1 u Adequació de l'habitació 101 - barreres arquitectòniques

Partida alçada a justificar de Reforma de l'habitació 101, per a eliminar les barreres arqui tec tòniques ,  am b les
obres següents:
1.- Substitució de portes de passadis, habitació i bany  per a portes de 82 cm de pas.
2.- Substitució de bany era per dutx a
3.- Substitució de rentamans per renatamans sense peu
4.- Subsitutició d'aix eta ex isent per una aix eta de monocomandament homologada
5.- Barres homologades i Agafadors de paret d'acer inx ox idable

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 3.1.1 : u  
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Costos Directes

Instal·lació d'un remunta escales

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.2.1 Instal·lació de remunta escales

Instal·lació de remunta escales homologat, incloent ajudes d'albany ileria i ajudes d'electricitat

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 3.2.1 :   
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Adequació calefacció de tot l'edifici

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.3.1 u Instal·lació de vàlvules elèctriques per circuit calefacció

Subministre i Instal·lació de v àlv ules elèctriques per control de circuit de calefacció i contro l  de radiadors ,  per
regular la temperatura de les habitacions del Centre de manera independent.
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

9.000habitacions 9.00 1.00

1.000Vivenda 1.00

10.000Total amidament 3.3.1 : u  

3.3.2 u Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,doble contacte,230V,10A,mu

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble c ontac te a 230 V i  10 A,  m untat
superficialment.
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

9.000habitacions 9.00 1.00

1.000Vivenda 1.00

10.000Total amidament 3.3.2 : u  

3.3.3 u Quadre de comandament i control calefacció

Subministrament i instal·lació de quadre de comandament i control calefacció en passadis, per regulació i  c ontro l
de les calefaccions de les habitacions del Centre, un per cada planta
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

3.0001.00 3.00

3.000Total amidament 3.3.3 : u  
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Costos Directes

Instal·lació de butà per l'exterior

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.4.1 Instal·lació de butà per l'exterior

Partida alçada a justificar per a trasllat de la instal·laicó de les  bom bones  de butà a l ' ex ter ior ,  inc loent la
Modificació de la instal·lació de butà, i la instal·lació d'una caseta de tanca metal·lica per a protegir les bom bones
de butà a l'ex terior.

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 3.4.1 :   
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Instal·lació interior Cuina

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.5.1 Cuina amb forn

Partida alçada a justificar per a l'adquisició i instal·lació de cuina amb forn de gas, incloent la instal·lació i  a judes
de tots els oficis necessàries, tipus:
"Cocina a gas Gastro-M VS70/120 CFG o similar, con horno a gas y  armario, para us o in tens iv o.  Ideal  para
bares, cafeterías y  restaurantes de comida rápida. Con sus seis quemadores de cobre,  c on una potenc ia de
3.5kW y  6kW, es ideal para cocinar de forma rápida y  sencilla. El horno es compatible con cubetas Gas tronorm
2/1 y  está equipado con un termostato, puerta de acero inox idable y  guías desmontables. La es truc tura es  de
acero inox idable que garantiza una durabilidad y  resistencia muy  buena.  El  arm ar io  s i rv e de es pac io para
guardar ollas y  sartenes. La cocina dispone de un encendido automático con llama piloto y  v álv ula reguladora de
temperatura para una may or seguridad y  eficiencia. Es fácil de limpiar y  tiene un propio regulador  para c ada
quemador. Con portadores de olla esmaltados. Preparada de fábrica para gas  natura l ,  trans form able a gas
propano.
Amb les característiques següents:
Dimensiones 850(Al) x  1200(An) x  700(P)mm
Horno (interior): 280(Al) x  530(An) x  530(P)mm
Estructura de acero inox idable
Quemadores de cobre
6 quemadores
Potencia gas: 1 x  3.5kW y  5 x  6kW
Potencia horno: 8kW
Válv ula reguladora de temperatura
Horno a gas
Control termostático
Peso 176kg
Garantía: 1 año en piezas y  mano de obra
Cada quemador con propio regulador
Fácil de limpiar
Encendido automático con llama piloto
Portador de ollas esmaltado
Puerta de acero inox idable
Con armario para almacenar ollas o sartenes
Compatible con cubetas Gastronorm 2/1
Guías desmontables
Pies ajustables
De fábrica para gas natural, transformable a gas propano

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 3.5.1 :   

3.5.2 Rentavaixelles

Partida alçada a justificar per a subministrar i instal·lar rentav aix elles industrial amb cistella de 50x 50c m  m arc a
Clima Hostel model CH500B o similar.
amb les següents característiques:

"Puerta de doble pared aislada haciéndolo más silencioso.
Brazos de lav ado y  aclarado superiores e inferiores con tecnología EQUALIZER.
Cuba: Fondo estampado y  filtro especial de material heterogéneo antigolpe PROSTRAIN.
Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la eficiencia del recambio de agua de la cuba de m ás  del
25%, manteniendo más limpia y  consumiendo menos detergente.
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Costos Directes

Instal·lació interior Cuina

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

Ciclos de lav ado de 120 segundos.
Consumo de agua de 2.7 litros por ciclo.
Producción teórica de 1000 platos/hora.
Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
Lav av ajillas Industrial profesional con capacidad de la cuba de 20 Litros.
Temperatura de lav ado: 60ºC.
Temperatura de aclarado: 80ºC.
Altura del desagüe al suelo: 5cm.
Potencia resistencia de la cuba: 2100W.
Potencia resistencia del calderín: 3000W.
Lav av ajillas Industrial equipado con bomba de desagüe.
Equipado con: 1 cesta de v asos de 50x 50cm, 1 cesto de platos de 50x 50cm, 1 cesto de cubier tos ,  1 tubo de
carga y  1 tubo de desagüe".

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 3.5.2 :   

3.5.3 Equipament de cuina

Partida alçada a justificar per a subministrar i instal·lar equipament de cuina,  c a ldrà autor i tz ac ió prèv ia dels
representants de l'Ajuntament

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 3.5.3 :   
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Costos Directes

Pintura

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.6.1 Repassos de pintura

Repassos de pintura per a substitució de les finestres, en brancals de les finestres, parets etc

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 3.6.1 :   
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 1.1 : Desmuntatge fustería i gestió de residus

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1.1 u Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man. 18.000 18.67 336.06

Arrencada de full i bastiment de finestra,amb mitjans m anuals  i  c àrrega m anual
sobre camió o contenidor de totes mides

1.1.2 u Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man. 7.000 22.40 156.80

Arrencada de full i bastiment de balconera, amb mitjans manuals i càrrega m anual
sobre camió o contenidor

1.1.3 m Reparació de pedra escopidor balconeres 5.900 50.00 295.00

Reparació de pedra escopidor balconeres, Reparació de l'entrada d'aigua ex ter ior
per les balconeres de la planta baix a,
tasques a realitzar:
1 desmuntatge de l'escopidor de pedra ex  isntet,
2 formació de base d'ex  copidor amb pendent mínima a l'ex  terior del 2%
3 Col·locació de nou escopidor amb pedra de Sant Vicent amb acabat abuix  adar t,
amb pendent capa l'ex  terior del 2%

1.1.4 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6k 25.000 5.73 143.25

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòs i t,  a  aboc ador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins  a 6 k m ,
amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics

1.1.5 m3 Disposic.controlada a centre reciclatge res.inerts d>1,35 25.000 6.31 157.75

Disposició controlada a centre de reciclatge de res idus  iner ts  am b una dens iat
superior a 1,35 t/m3

1.1TOTAL Capítol 1,088.86 €: 
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Capítol 1.2 : Fustería exterior

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.2.1 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat. 95x 120cm,pre 1.000 451.20 451.20

F-1 Finestra d'alumini lacat imitant fusta fosca, amb trencam ent de pont tèrm ic  ,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra
aprox  imat de 95x 120 cm, elaborada amb perfils de preu s uperior, c las s ific ac  ió
mínim a 4 depermeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació m ín im a 9A
d'es tanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistènc ia a l  v  ent s
egons UNE-EN 12210.

1.2.2 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat.,90x 120cm,pre 7.000 428.70 3,000.90

F2 Finestra d'alumini lacat imitant fusta fosca, amb trenc am ent de pont tèrm ic  ,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra
aprox  imat de 90x  125 cm, elaborada amb perfils de preu s uperior, c las s  i fi c  ac
ió mínim a 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificac ió m ín im a
9A d'es tanquitat a l'igua segons UNE-EN 12208 i  c las s i fic ac ió m ín im a C 5 de
resistència al v ent segons UNE-EN 12210

1.2.3 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2bat.,140x 140cm,pre 2.000 758.70 1,517.40

F-4 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrm ic ,  c ol . loc ada s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra aprox im at de
140x 140 cm, elaborada amb per fi ls  de preu a l t,  c las s i fic ac ió m ín im a 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es tanqui ta t
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de res is tènc ia al  v ent
segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

1.2.4 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,120x 140cm 1.000 653.70 653.70

F-5 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrm ic ,  c ol . loc ada s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra aprox im at de
120x 140 cm, elaborada amb per fi ls  de preu a l t,  c las s i fic ac ió m ín im a 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es tanqui ta t
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de res is tènc ia al  v ent
segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

1.2.5 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,85x 125cm 1.000 421.25 421.25

F-6 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrm ic ,  c ol . loc ada s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un bui t d ' obra aprox im at de
85x 125 cm, elaborada am b per fi ls  de preu a l t,  c las s i fic ac ió m ín im a 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es tanqui ta t
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de res is tènc ia al  v ent
segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

1.2.6 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,100x 110cm 1.000 436.20 436.20

F-7 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrm ic ,  c ol . loc ada s obre
bastiment de base, amb dues fulles batents , per a un bui t d ' obra aprox im at de
100x 110 cm, elaborada amb per fi ls  de preu a l t,  c las s i fic ac ió m ín im a 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es tanqui ta t
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de res is tènc ia al  v ent
segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies
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Capítol 1.2 : Fustería exterior

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.2.7 u Finestra alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscilobat.,184x 85cm 1.000 436.20 436.20

F-8 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrm ic ,  c ol . loc ada s obre
bastiment de base, amb tres fulles batents , per a  un bui t d ' obra aprox im at de
184x 85 cm, elaborada am b per fi ls  de preu a l t,  c las s i fic ac ió m ín im a 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es tanqui ta t
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de res is tènc ia al  v ent
segons UNE-EN 12210, amb caix a de persiana i guies

1.2.8 u Balconera alumini lacat,2bat.,90x 200cm,preu mitjà,3 8A C4,c 2.000 702.57 1,405.14

B-1 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas timent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  im at de 90x 200 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l ' a i re
s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, am b c  a ix
a de persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de por ta ex  ter ior ,
tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  s egons  por ta un c op
estigui col·locat

1.2.9 u Balconera alumini lacat,2bat.,100x 215cm,preu mitjà,3 8A C4,c 1.000 995.07 995.07

B-2 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas timent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  im at de 100x 215 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l ' a i re
s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, am b c  a ix
a de persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de por ta ex  ter ior ,
tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  s egons  por ta un c op
estigui col·locat

1.2.10 u Balconera alumini lacat,2bat. 325x 192cm,preu mitjà,3 8A C4,c 1.000 2,835.57 2,835.57

B-3 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas timent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  im at de 325x 192 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l ' a i re
s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, am b c  a ix
a de persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de por ta ex  ter ior ,
tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  s egons  por ta un c op
estigui col·locat

Pág.56



Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 1.2 : Fustería exterior

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.2.11 u Balconera alumini lacat,2bat.,325x 215cm,preu mitjà,3 8A C4,c 2.000 3,171.72 6,343.44

B-4 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas timent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  im at de 325x 215 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l ' a i re
s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, am b c  a ix
a de persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de por ta ex  ter ior ,
tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  s egons  por ta un c op
estigui col·locat

1.2.12 u Balconera alumini lacat,2bat.,200x 225cm,preu mitjà,3 8A C4,c 2.000 2,052.57 4,105.14

B-5 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas timent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  im at de 200x 225 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l ' a i re
s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, am b c  a ix
a de persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de por ta ex  ter ior ,
tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  s egons  por ta un c op
estigui col·locat

1.2.13 u Balconera alumini lacat,2bat.,175x 210cm,preu mitjà,3 8A C4,c 1.000 1,681.32 1,681.32

B-6 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas timent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  im at de 175x 210 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l ' a i re
s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, am b c  a ix
a de persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de por ta ex  ter ior ,
tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  s egons  por ta un c op
estigui col·locat

1.2.14 u Balconera alumini lacat,2bat.,120x 215cm,preu mitjà,3 8A C4,c 1.000 1,188.57 1,188.57

B-7 Balconera d'alumini lacat, imitació a fusta fosca, col.locada sobre bas timent de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox  im at de 120x 215 c m ,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l ' a i re
s egons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'es tanquitat a l'aigua s egons  U N E-EN  12208 i
classificació mínima C4 de resistència al v  ent segons UNE-EN 12210, am b c  a ix
a de persiana i guies. Inloent també goma inferior per segellat de por ta ex  ter ior ,
tipus Bosch Rex  roth o similiar, de caux ú nitrílic, de gruix  s egons  por ta un c op
estigui col·locat

1.2.15 m2 Vidre aïlla.2 llunes 8+10mm,cambra 12mm,col.perf.neop 53.767 76.68 4,122.85

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 8 i 10 mm de gruix  i cambra d' a i re  de 12
mm (8+12+8), col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
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1.2.16 u Ajudes Albany ileria en col·locació de finestres i balconeres 25.000 10.00 250.00

Partida alçada a justificar d'ajudes d'albany i ler ia  en c o l · loc ac ió de fines tres  i
balconeres, incloent part proporicional  de repic ats ,  ap lom at i  c o l · loc ac ió de
finestres, enguix ats i repassos de pintura necessàris

1.2.17 u Finestra fix a amb llibret de 1,70 x  1,89 m 1.000 890.00 890.00

Subministre i col·locació de Finestra fix  a amb lames de llibres de 1,70m x  1, 89m ,
 incloent part proporcional d'ajudes d'albany  ileria en col·locació de finestres  i  ba lc
oneres , incloent part proporicional de repicats, aplomat i col·locac ió de fines tres  ,
enguix  ats i repassos de pintura necessàris

1.2.18 u Finestra fix a amb llibret de 0,93 x  0,90 m 1.000 299.00 299.00

Subministre i col·locació de Finestra fix  a amb lames de llibres de 0,93m x  0, 90m ,
 incloent part proporcional d'ajudes d'albany  ileria en col·locació de finestres  i  ba lc
oneres , incloent part proporicional de repicats, aplomat i col·locac ió de fines tres  ,
enguix  ats i repassos de pintura necessàris

1.2TOTAL Capítol 31,032.95 €: 
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Capítol 1.3 : Formació d'un nou servei en planta baixa

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.3.1 m2 Paredó recolzat div is.7,5cm,totx ana 290x 140x 75mm,LD,I UNE-EN 12.838 18.76 240.84

Paredó recolzat div isoria de 7,5 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 75 m m ,  LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a rev estir, col.locat am b m orter
ciment 1:4

1.3.2 m2 Fulla bat.porta int.fusta 35mm, 1.000 300.00 300.00

Suministre i col.locació de porta interior, amb amplada mínima d epa de 80 c m . ,
plana de fusta massissa de roure o similar a es c ollir, env  ernis s  ada,  am b una
fulla batent bastiment i premarc i tapajunts del mateix  m ater ia l ,  m ec anis m es  de
pany  de cop i tanc a interior amb mecanisme de seguretat ex  terior, guarn im ents  ,
ferratges per penjar i seguretat, amb acabat env ernissat, totalment ins ta l . lada i  en
perfec te func ionament, mesures segons detall de la planilla de fusteria

1.3.3 m2 Arrebossat reglejat,v ert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+ 12.675 24.16 306.23

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior ,  a  3, 00 m  d' a lç àr ia ,  c om  a
màx im, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra am b form igonera de 165 l ,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

1.3.4 m2 Enguix at bona v ista,v ert.int.h<3m,YG,lliscat YF 13.325 5.48 73.02

Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d' a lç àr ia ,  c om  a
màx im, amb guix  YG, acabat lliscat amb guix  YF

1.3.5 m2 Pintat v ert.guix ,plàstica llis,1segelladora+2acabat 13.325 4.70 62.63

Pintat de parament v ertical de guix , o arrebossat de calç, amb pintura plàstic a am b
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

1.3.6 m2 Enguix at bona v ista,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF 1.900 6.38 12.12

Enguix at a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, c om  a
màx im, amb guix  YG, acabat lliscat amb guix  YF

1.3.7 m2 Pintat horitz.guix ,plàstica llis,1segelladora+2acabat 1.900 5.35 10.16

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb ac abat l l is ,  am b
una capa segelladora i dues d'acabat

1.3.8 m2 Enrajolat v ert.int.,h<=3m,rajola v alència,preu alt,16-25 p/m 12.675 19.24 243.87

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de v a lènc ia,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades am b m orter  adhes iu C 1 (U N E-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1.3.9 u Inodor porcel.v ert.,blanc,preu alt,col. 1.000 195.65 195.65

Inodor de porcellana v  itrificada, de sortida horitz ontal, amb s eient i tapa, c is terna
i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc ,  preu a l t,  c
ol. loc at sobre el pav  iment i connectat a la x  arx  a d'ev  acuació, amb cisterna de
doble descàrrega.

1.3.10 u Lav abo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 1.000 78.58 78.58

Lav abo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color b lanc ,
preu alt, col.locat sobre un peu

Pág.59



Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : 1292-PBiE-01

Capítol 1.3 : Formació d'un nou servei en planta baixa

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.3.11 u Griferia rentamanas lav abo 1.000 60.00 60.00

Suministre i instal.lacio de conjunt grifería per lav  abo, tipus monocomandam ent de
disc ceramic amb v alv  ula automatica tipus monodin de la  c as a roc a o s im i lar ,
amb un cabal màx  im de 12l/min, i mínim de 9 l/min

1.3.12 u Conjunt mecanismes WC 1.000 120.00 120.00

1.3.13 m2 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta 0.480 64.48 30.95

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta

1.3.14 u Secamans d'acer inox idable 1.000 150.00 150.00

Subministre i col·locació de secamans automàtic d'acer  inox  idable de 2300w ,
amb index  de protecció IPX1

1.3.15 u Penjadors d'acer inox idable 2.000 20.00 40.00

Subministre i col·locació de penjador d'acer inox  idable

1.3.16 u Instal·lació d'aigua per a bany  petit 1.000 250.00 250.00

Instal·lació d'aigua potable, freda i calenta, per a bany  petit, incloent a ix  etes  de c
ambra humida, connex  ió a x  arx  a ex  istent, canonades  de PE hom ologat,  s
ubminis trament a rentamans i inodor, incloent tots els elements necessàris.

1.3.17 u Instal·lació elèctrica 1.000 350.00 350.00

Instal·lació elèctrica per a bany  petit, incloent connex  ió a la x  arx  a ex  istent,  enc
es a amb cel·lula de presència, aplic mural amb lampada de baix  c ons um  equiv
alent a 100W, endoll estanc, i connex  ió a secamans elèctric de 2300W, i subm in is
tre elèc tric de
ex  tractor de v  entilació

1.3.18 u Instal·lació de v entilació 1.000 300.00 300.00

Instal·lació de v  entilació de bany  petit, formada per ex  trac tor  am b enc es a am b
cel·lula de presència, i connex  ió a la x  arx  a de v  entilació ex  istent a l'edifici

1.3.19 u Instal·lació d'ev aquació 1.000 400.00 400.00

Instal·lació d'ev aquació de bany  petit, format per  inodor  i  rentam ans ,  inc loent
connex  ió a x  arx  a de sanejament de l'edific i ,  que pas a per  s ota de l  bany  a
construir

1.3TOTAL Capítol 3,224.06 €: 
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Capítol 1.4 : Substitució de banyeres per plats de dutxa

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.4.1 u Arrencada bany era.,aix etes,sifó,desgua.,desc.x arx .aig./ev a 7.000 40.19 281.33

Arrencada bany era, aix etes, sifó, desguas s os  i  des c onnex ió de les  x arx es
d'aigua i d'ev acuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre c am ió
o contenidor

1.4.2 u Plat dutx a rectang.resines,1000x 750mm,color blanc,preu sup., 7.000 266.81 1,867.67

Plat de dutx a rectangular de resines, de 1000x 750 m m ,  de c olor  b lanc ,  preu
superior, encastat al pav iment

1.4.3 u Aix eta monocoman. tempor.,munt.superf.,p/dutx .,cromat,preu a 7.000 373.45 2,614.15

Aix eta monocomandament temporitzada, mural, muntada s uper fic ia lm ent,  per  a
dutx a, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

1.4.4 u Braç dutx a alum.anoditzat p/ruix .,munt.superf.,preu alt,1/2" 7.000 19.17 134.19

Braç de dutx a d'alumini anoditzat per a ruix ador, mural, muntat s uper fic ia lm ent,
preu alt, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

1.4.5 u Ruix ador fix ,asper.fix a,fix .braç dutx a,alum.anodit.,preu alt 7.000 8.52 59.64

Ruix ador fix , d'aspersió fix a, fix at a braç de dutx a, d'alumini anoditzat, preu alt

1.4.6 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6k 14.000 5.73 80.22

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòs i t,  a  aboc ador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins  a 6 k m ,
amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics

1.4.7 m3 Disposic.controlada a centre reciclatge res.inerts d>1,35 14.000 6.31 88.34

Disposició controlada a centre de reciclatge de res idus  iner ts  am b una dens iat
superior a 1,35 t/m3

1.4.8 u Ajudes Albany ileria 7.000 290.00 2,030.00

Partida alçada a justificar per ajudes d'albany ileria per a reparar l'enrajolat v er tic a l  i
horitzontal dany at per la retiruada de la bany era

1.4.9 u Ajudes lampista i electricitat 7.000 50.00 350.00

Partida alçada a justificar per ajudes de lampista i  e lec tr ic is ta  per  a  adaptar  la
instal·lació de lampisteria a la substitució de la bany era per una dutx a

1.4TOTAL Capítol 7,505.54 €: 
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Capítol 1.5 : Adequació de servei existent en planta baixa

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.5.1 u Adequació serv ei ex istent a platna baix a 1.000 1,270.40 1,270.40

Partida alçada a justificar per adequació serv ei ex istent a platna baix a

1.5TOTAL Capítol 1,270.40 €: 
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Capítol 2.1 : Rehabilitació energètica dormitoris

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.1.1 u Unitat ex terior 10Kw 2.000 4,500.00 9,000.00

Unitat ex  terior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split 5x  1, per a gas R -32,
bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model RAS-5M34U 2AVG-E
"TOSHIBA", potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb s ec  de l '  a i re
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire ex  terior 35°C, temperatura de bulb humit de l ' a i re  ex  ter ior  24°C ),
potènc ia frigorífic a mínima/màx  ima 3,7/11 k W,  c ons um  elèc tr ic  nom inal  en
refrigeració 2,98 kW, EER 3, 36, SEER 6,31 (clas s e A++) ,  potènc ia c a lor ífi c a
nominal 12 kW (temperatura de bulb s ec de l'aire interior  20°C ,  tem peratura de
bulb sec de l'aire ex  terior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire ex  ter ior  6°C ),
potència calorífica mínima/màx  ima 2, 7/ 14 kW, c ons  um  elèc tr ic  nom inal  en
calefacció 2,83 kW, COP 4, 24, SCOP 4, 08 (c  las  s e A+) ,  am b c apac i ta t de
connex  ió de fins a 5 unitats interiors, c om pres s or  tipus  T w  in  R otary  ,  am b
tecnologia Inv  erter, cabal d'aire 3245 m³/h, pres s ió s onora en refr igerac  ió  52
dBA, pressió sonora en calefacció 55 dBA, potència sonora en refrigeració 66 dBA,
potènc ia sonora en calefacció 68 dBA, dimensions 890x  900x  320 mm,  pes  78 k
g, diàmetre de connex  ió de les canonades de gas 3/8" i 1/2", diàmetre de c onnex
ió de les c anonades de líquid 1/4", longitud màx  ima de canonada 25 m, diferènc ia
màx  ima d'altura entre la unitat ex  terior i la unitat interior 15 m .  Inc lús  e lem ents
antiv  ibratoris de terra. El preu no inclou la c anal i tz ac ió n i  e l  c able ja t e lèc tr ic
d'alimentació.
Caldrà pactar amb la direcció facultativ a la situació definitiv a de les unitats ex teriors.

2.1.2 u Unitat interior 9.000 1,300.00 11,700.00

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, s is tem a
aireaire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor ,  a l im entac ió  m onofàs ic a
(230V/ 50Hz ), model RAS-M10U2DVG-E "TOSHIBA", potència frigor ífi c a nom inal
2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb hum it
de l' aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire ex  terior 35°C, temperatura
de bulb humit de l'aire ex  terior 24°C), cabal d'aire en refrigeració 570 m³/h, pres s ió
sonora a v  elocitat alta/baix  a en refrigeració 35/27 dBA, cabal d'aire en ca lefac c ió
570 m³/h, pressió sonora a v  eloc itat alta/baix  a en calefacció 35/27 dBA,  pres  s
ió es tàtica mínima/màx  im a 10/ 45 Pa, dimensions 210x  700x  450 m m ,  pes  16
kg, diàmetre de connex  ió de la canonada de gas
3/8", diàmetre de connex  ió de la canonada de líquid 1/4", amb comandament a d is
tànc ia sense fil i receptor d'infrarojos, amb filtre d'aire, model RNBCRKM 13GDVE,
amb c ontrol remot per cable, amb programació setmanal,  m odel  R B-R WS21-E.
Inclús elements per a suspensió del sostre. El preu no inclou la canal i tz ac ió n i  e l
cablejat elèctric d'alimentació.
Caldrà pactar amb la direcció facultativ a la situació definitiv a de les unitats interiors

2.1.3 u Ajudes de ram de paleta, lampisteria i electricitat 1.000 1,000.00 1,000.00

Partida alçada a justificar d'ajudes d'albany  ileria, lampis teria i electricitat,  inc loent
instal·lació de lampisteria v  ista per connectar les unitats ex  teriors  s  i tuades  a la
planta segona i les unitats interiors, instal·lació electrica necessàr ia  per  s ubm in is
trar energía elèctrica, instal·lació lampis ter ia  d ' a igues  de c ons ens ac ions  per
connectar les màquines a la instal·lació de sanejament, ajudes  ram  de paleta de
cels rasos d'escaiola, enguix  ats necessàries, pintura de cel rasos, reix  etes  d ' ac
er inox  idable, i tots els elem ents necessàris per un correcte funiconament.
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Capítol 2.1 : Rehabilitació energètica dormitoris

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.1TOTAL Capítol 21,700.00 €: 
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Capítol 2.2 : Cortines de teixit hoteler

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.2.1 u Cortines Teix it hoteler 63.460 40.00 2,538.40

Subministrament i col·locació de cortines amb teix it tècnic hoteler, igni fug,  s egons
normativ a.
Incloent part proporcional de la confecció de cortina semi frunzida a l  70% al  te ix i t
fent plecs.
S'utilitzaran els mecanismes ex istents al c entre,  c anv iant ún ic am ent els  que
estiguin deteriorats.

2.2.2 u Ajudes Cortines 1.000 643.60 643.60

Partida alçada a justificar per ajudes de tots els oficis a la instal·lac ió  de c or tines ,
incloent part proporcional de desmuntatge i retirada de les cortines v elles

2.2TOTAL Capítol 3,182.00 €: 
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Capítol 2.3 : Muntaplats

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.3.1 u Adequació muntaplats ex istents 1.000 1,200.00 1,200.00

Partida alçada a justificar per a l'adequació, reparació i posta a punt de muntaplants
ex istent

2.3TOTAL Capítol 1,200.00 €: 
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Capítol 3.1 : Eliminació de barreres arquitectòniques en d'habitació 101

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.1.1 u Adequació de l'habitació 101 - barreres arquitectòniques 1.000 6,500.00 6,500.00

Partida alçada a justificar de Reforma de l'habitació 101, per a eliminar les barreres
arquitectòniques, amb les obres següents:
1.- Substitució de portes de passadis, habitació i bany  per a por tes  de 82 c m  de
pas.
2.- Substitució de bany era per dutx a
3.- Substitució de rentamans per renatamans sense peu
4.- Subsitutició d'aix eta ex isent per una aix eta de monocomandament homologada
5.- Barres homologades i Agafadors de paret d'acer inx ox idable

3.1TOTAL Capítol 6,500.00 €: 
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Capítol 3.2 : Instal·lació d'un remunta escales

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.2.1 Instal·lació de remunta escales 1.000 4,000.00 4,000.00

Instal·lació de remunta escales homologat, incloent ajudes d'albany i ler ia  i  a judes
d'electricitat

3.2TOTAL Capítol 4,000.00 €: 
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Capítol 3.3 : Adequació calefacció de tot l'edifici

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.3.1 u Instal·lació de v àlv ules elèctriques per circuit calefacció 10.000 280.00 2,800.00

Subministre i Instal·lació de v àlv ules elèctriques per control de circuit de calefac c ió
i control de radiadors, per regular la temperatura de les habitacions  del  C entre de
manera independent.
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

3.3.2 u Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,doble contacte,230V,10A,mu 10.000 70.00 700.00

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contac te
a 230 V i 10 A, muntat superficialment.
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

3.3.3 u Quadre de comandament i control calefacció 3.000 500.00 1,500.00

Subministrament i instal·lació de quadre de comandament i control  c a lefac c ió en
passadis, per regulació i control de les calefaccions de les habitacions del  C entre,
un per cada planta
incloent instal·lació, ajudes de tots els oficis

3.3TOTAL Capítol 5,000.00 €: 
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Capítol 3.4 : Instal·lació de butà per l'exterior

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.4.1 Instal·lació de butà per l'ex terior 1.000 1,500.00 1,500.00

Partida alçada a justificar per a trasllat de la instal·laicó de les bombones de butà a
l'ex terior, incloent la Modificació de la instal·lació de butà,  i  la  ins ta l · lac ió d ' una
caseta de tanca metal·lica per a protegir les bombones de butà a l'ex terior.

3.4TOTAL Capítol 1,500.00 €: 
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Capítol 3.5 : Instal·lació interior Cuina

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.5.1 Cuina amb forn 1.000 3,702.00 3,702.00

Partida alçada a justificar per a l'adquisició i instal·lació de cuina amb forn de gas ,
incloent la instal·lació i ajudes de tots els oficis necessàries, tipus:
"Cocina a gas Gastro-M VS70/120 CFG o similar, con horno a gas y  armario, para
uso intensiv o. Ideal para bares, cafeterías y  restaurantes de com ida rápida.  C on
sus seis quemadores de cobre, con una potencia de 3.5kW y  6kW, es  ideal  para
cocinar de forma rápida y  sencilla. El horno es compatible con cubetas Gastronorm
2/1 y  está equipado con un termos tato,  puer ta de ac ero inox idable y  guías
desmontables. La estructura es de acero inox idable que garantiza una durabi l idad
y  resistencia muy  buena. El armario  s i rv e de es pac io para guardar  ol las  y
sartenes. La cocina dispone de un encendido automático con llama piloto y  v álv u la
reguladora de temperatura para una may or seguridad y  efic ienc ia .  Es  fác i l  de
limpiar y  tiene un propio regulador para cada quemador. Con por tadores  de o l la
esmaltados. Preparada de fábrica para gas natural, transformable a gas propano.
Amb les característiques següents:
Dimensiones 850(Al) x  1200(An) x  700(P)mm
Horno (interior): 280(Al) x  530(An) x  530(P)mm
Estructura de acero inox idable
Quemadores de cobre
6 quemadores
Potencia gas: 1 x  3.5kW y  5 x  6kW
Potencia horno: 8kW
Válv ula reguladora de temperatura
Horno a gas
Control termostático
Peso 176kg
Garantía: 1 año en piezas y  mano de obra
Cada quemador con propio regulador
Fácil de limpiar
Encendido automático con llama piloto
Portador de ollas esmaltado
Puerta de acero inox idable
Con armario para almacenar ollas o sartenes
Compatible con cubetas Gastronorm 2/1
Guías desmontables
Pies ajustables
De fábrica para gas natural, transformable a gas propano
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Capítol 3.5 : Instal·lació interior Cuina

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.5.2 Rentav aix elles 1.000 1,500.00 1,500.00

Partida alçada a justificar per a subministrar i instal·lar rentav aix elles industria l  am b
cistella de 50x 50cm marca Clima Hostel model CH500B o similar.
amb les següents característiques:

"Puerta de doble pared aislada haciéndolo más silencioso.
Brazos de lav ado y  aclarado superiores e inferiores con tecnología EQUALIZER.
Cuba: Fondo estampado y  filtro es pec ia l  de m ater ia l  heterogéneo antigo lpe
PROSTRAIN.
Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la eficiencia del  rec am bio
de agua de la cuba de más del 25%, manteniendo m ás  l im pia y  c ons um iendo
menos detergente.
Ciclos de lav ado de 120 segundos.
Consumo de agua de 2.7 litros por ciclo.
Producción teórica de 1000 platos/hora.
Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
Lav av ajillas Industrial profesional con capacidad de la cuba de 20 Litros.
Temperatura de lav ado: 60ºC.
Temperatura de aclarado: 80ºC.
Altura del desagüe al suelo: 5cm.
Potencia resistencia de la cuba: 2100W.
Potencia resistencia del calderín: 3000W.
Lav av ajillas Industrial equipado con bomba de desagüe.
Equipado con: 1 cesta de v asos de 50x 50cm, 1 cesto de platos  de 50x 50c m ,  1
cesto de cubiertos, 1 tubo de carga y  1 tubo de desagüe".

3.5.3 Equipament de cuina 1.000 2,500.00 2,500.00

Partida alçada a justificar per a subministrar i instal·lar equipament de cuina,  c a ldrà
autorització prèv ia dels representants de l'Ajuntament

3.5TOTAL Capítol 7,702.00 €: 
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Capítol 3.6 : Pintura

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.6.1 Repassos de pintura 1.000 1,500.00 1,500.00

Repassos de pintura per a substitució de les finestres, en brancals de les fines tres ,
parets etc

3.6TOTAL Capítol 1,500.00 €: 
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Grup 1 : ACTUACIÓ 1 - FUSTERIA - SERVEI EN PB I DUTXES

NUM RESUM COEF. IMPORT

1,088.86: 1.1 Desmuntatge fustería i gestió de residus

31,032.95: 1.2 Fustería ex terior

3,224.06: 1.3 Formació d'un nou serv ei en planta baix a

7,505.54: 1.4 Substitució de bany eres per plats de dutx a

1,270.40: 1.5 Adequació de serv ei ex istent en planta baix a

44,121.81 €Total Grup 1 : ACTUACIÓ 1 - FUSTERIA - SERVEI EN PB I DUTXES
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Grup 2 : ACTUACIÓ 2 - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

NUM RESUM COEF. IMPORT

21,700.00: 2.1 Rehabilitació energètica dormitoris

3,182.00: 2.2 Cortines de teix it hoteler

1,200.00: 2.3 Muntaplats

26,082.00 €Total Grup 2 : ACTUACIÓ 2 - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
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Grup 3 : ACTUACIÓ 3 - ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

NUM RESUM COEF. IMPORT

6,500.00: 3.1 Eliminació de barreres arquitectòniques en d'habitació 101

4,000.00: 3.2 Instal·lació d'un remunta escales

5,000.00: 3.3 Adequació calefacció de tot l'edifici

1,500.00: 3.4 Instal·lació de butà per l'ex terior

7,702.00: 3.5 Instal·lació interior Cuina

1,500.00: 3.6 Pintura

26,202.00 €Total Grup 3 : ACTUACIÓ 3 - ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
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NAT. NUM. RESUM COEF. IMPORT

44,121.811 : ACTUACIÓ 1 - FUSTERIA - SERVEI EN PB I DUTXESCapítol

1,088.861.1 : Desmuntatge fustería i gestió de residusCapítol

31,032.951.2 : Fustería ex teriorCapítol

3,224.061.3 : Formació d'un nou serv ei en planta baix aCapítol

7,505.541.4 : Substitució de bany eres per plats de dutx aCapítol

1,270.401.5 : Adequació de serv ei ex istent en planta baix aCapítol

26,082.002 : ACTUACIÓ 2 - REHABILITACIÓ ENERGÈTICACapítol

21,700.002.1 : Rehabilitació energètica dormitorisCapítol

3,182.002.2 : Cortines de teix it hotelerCapítol

1,200.002.3 : MuntaplatsCapítol

26,202.003 : ACTUACIÓ 3 - ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUESCapítol

6,500.003.1 : Eliminació de barreres arquitectòniques en d'habitació 101Capítol

4,000.003.2 : Instal·lació d'un remunta escalesCapítol

5,000.003.3 : Adequació calefacció de tot l'edificiCapítol

1,500.003.4 : Instal·lació de butà per l'ex teriorCapítol

7,702.003.5 : Instal·lació interior CuinaCapítol

1,500.003.6 : PinturaCapítol

Pressupost. d'Execució Material: 96,405.81 €

Aquest pressupost puja la quantitat de NORANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS
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7.6. RESUM DE PRESSUPOST 

  



Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Centre del Montsec de Llimiana

Presupost : --1292-PBiE

Resum de pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,121.811: ACTUACIÓ 1 - FUSTERIA - SERVEI EN PB I DUTXESCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,088.861.1 : Desmuntatge fustería i gestió de residus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,032.951.2 : Fustería exterior

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,224.061.3 : Formació d'un nou servei en planta baixa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,505.541.4 : Substitució de banyeres per plats de dutxa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,270.401.5 : Adequació de servei existent en planta baixa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,082.002: ACTUACIÓ 2 - REHABILITACIÓ ENERGÈTICACapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,700.002.1 : Rehabilitació energètica dormitoris

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,182.002.2 : Cortines de teixit hoteler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.002.3 : Muntaplats

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,202.003: ACTUACIÓ 3 - ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUESCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,500.003.1 : Eliminació de barreres arquitectòniques en d'habitació 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.003.2 : Instal·lació d'un remunta escales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000.003.3 : Adequació calefacció de tot l'edifici

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.003.4 : Instal·lació de butà per l'exterior

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,702.003.5 : Instal·lació interior Cuina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.003.6 : Pintura

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 96,405.81

13.00 % 12,532.76Despeses Generals

6.00 % 5,784.35Benefici Industrial

114,722.92

21.00 % 24,091.81

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 138,814.73

I.V.A

Aquest pressupost puja la quantitat de CENT TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS CATORZE

EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

Novembre de 2020
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Josep Lluís Puyalto Granada

arquitecte municipal
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8. PLEC DE CONDICIONS 

 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA DEL MONTSEC DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’s l’esmentat document. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les 
que hauran de regir l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries i dependents. Per a 
qualsevol tipus d’especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa 
esmentada a l’apartat 1.16. 

1. GENERALITATS 

1.1. Documents del Projecte. 

El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; Document nº. 2: 
Plànols; Document nº. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document nº. 4: Pressupost. El contingut 
d'aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus nº. 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 
amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nº. 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de l’Administració, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per 
tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'esplanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol 
II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s’ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol 1 
del present Plec. 

Allò que s’hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment 
definides les unitats d’obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

1.2. Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu “Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la contractació d’obres de l’Estat. 

En relació a “l’Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regira pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals”. El Contractista està obligat a dedicar a les obres 
el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el 
Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

1.3. Compliment de les Disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc. i s’ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que 
siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l’acompliment del 
Contracte. 

1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
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Hom es regirà pel que disposa l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 
12 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d’aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc.. 

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials. 

Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d’aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

1.6. Replanteig de les obres 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, 
tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l’acabament exacte de les diferents unitats. 
Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

1.7. Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d’observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d’utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l’autorització expressa del Director de 
d’obra. Si fos imprescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà 
pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables 
sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials que 
acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l’autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al 
seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com 
a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l’obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada 
pel Director. 
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1.8. Desviaments Provisionals 

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d’acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d’obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec 
a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus 
del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a  judici de 

la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l’Execució de les obres, 
no seran d’abonament. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra o pel transport de materials a l’obra, o per accessos i circulació del 
personal de l’Administració i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats 
camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

1.9. Abocadors 

Llevat de manifestació expressa contraria al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com 
les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l’omissió, en l’esmentada justificació, de l’operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus 
o al·legar que la unitat d’obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l’abocador, 
sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l’excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de 
transportar l’esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material procedent 
de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que 
els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

1.10. Explosius 

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin en 
el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així 
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i 
execució de voladures. 

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l’autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys 
causats. 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d’advertir al públic del seu treball 
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta 
visibilitat. 

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d’explosius. 

1.11. Servituds i Serveis Afectats 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s’estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals”. A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions”, aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
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Malgrat tot, tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, 
en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora 
del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb 
càrrec a les partides alçades existents a l’efecte en el Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels 
preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s’estableix en la clàusula 60 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals" 

1.12. Preus Unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per 
a obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa 
en contra d‘un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents 
conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amés, manipulació 
i utilització de tots els materials usats en l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà 
d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc. ; les despeses de tot tipus d’operacions 
normalment o incidentalment necessàries per tal d’acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és l’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre 
nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el 
Quadre de Preus nº. 2. A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus, figurarà una advertència a l’efecte. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la memòria, s’utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 
número i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-
se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s’han fixat a l’objecte de 
justificar l’import del preu unitari i estan continguts en un document  fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprén la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris 
per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13. Partides Alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 
Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb allò que s’estipula a la clàusula 52 del “Plec de 
Clàusules Administratives Generals”; es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d’abonament “segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament  
l’import de les factures. 

1.14. Termini de Garantia 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en 
el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’extendrà a totes les obres executades sota el, mateix Contracte (obra principal, balisatge, 
senyalitzacíó i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el. que disposa l’article 171 del Reglament General de Contrartació 
de l’Estat. 

1.15. Conservació de les Obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja,acabats, 
entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenirles obres en erfecte 
estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del “Plec de 
Clàusules Administratives Generals”. 
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El present Article serà d’aplicació des del moment d’endagament de les Obres fins a la recepció definitiva. 
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les  assegurances que siguin convenients. 

1.16. Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
Disposicions següents: 

Llei 198/1963 de 28 de Desembre de "Bases de Contratos del Estado y su texto articulado”, 

aprovada per Decret 923/1965 de 8 d'Abril. 

Reglament General de Contractació de l’Estat aprovat per Decret 3354/1967 de 28 de Desembre. 

Reglament General de Contractació de l'Estat aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de Novembre. 

      Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat, aprovat per Decret 
3854/1970 de 31 de Desembre. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre, Ministerial de 
9 d'Abril de 1.964. 

Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció, aprovat per 
Ordre de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1.972 (B.O.E. n. 28 de 2 de Febrer de 1.972). 

Instrucció EH-80 per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat, aprovada, per Decret de 
la Presidència del Govern 3062/1973 de 19 d’octubre, i publicada als B.O.E. dels dies 

7,8,10,11,12,13 i 14 de Desembre del 1.973. 

Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, aprovada per Ordre de 5 de Maig de 
1.972 (B.O.E. n. 113 de 11 de Maig de 1.972). 

Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 26 
de Febrer de 1.972 (B.O.E. n. 93 de 18 d’Abril de 1.972). 

Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per a estructures d’acer, del 
"Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", en aquells punts no especificats al present 
Plec o a les Instruccions Oficials. 

Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1.976 i d'11 de 
Maig de 1.971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les Normes UNE. 

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escarioll. Normes DIN, ASTM i altres 
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

Nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2.413/1.973 de 20 de Setembre. 

Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23.2.1949. 

Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de 
Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de carreteres. 

Codi de Circulació vigent. 

Decret 2/1964 de 4 de Febrer i Decret 461/1971 d'11 de Març sobre Clàusules de revisió de preus. 

Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de Febrer de 1.960, pel que es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres i ponts del M.O.P.U., Juliol de 1.976. 

Condicions preceptives a les Obres d’abastament d’aigües, Decret 17.5.1940. 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1.960. 
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Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; B.O.E. de 28 d'Agost del 
1.975. 

Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d'aigua (28 de juliol de 1.974). 

N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 

MV-201. Norma MV 201/1972; Murs resistents de fàbrica de totxana. 

Centre d’Estudis de la Construcció. 

Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 

1.17. Existència de Tràfic durant l’ execució de les Obres d’Urbanització i Edificació. 

L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l’execució de les obres, 
de manera que les interferències siguin mínimes i si s’escau, construirà els desviaments provisionals que 
siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades 
pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els 
preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui 
la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció 
de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l’apartat anterior. 

1.18. Interferències amb altres Contractistes. 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal 
d’endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses en 
els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

1.19. Existència de servituds i serveis existents. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o 
de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s’escaigui l’execució simultània de les obres 
i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats 
per a l’execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d’accidents de qualsevol 
tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d’excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

1.20. Desviament de Serveis. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i Organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir 
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista, aquest haurà de prestar l’ajut necessari. 

1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
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El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de 
tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En 
conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la 
contractació de l’Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers a la "Caja 
Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo" reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo", del 18 de 
juny de 1942. 

1.22. Abonament d'Unitats d'Obra. 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 
Preus nº. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició 
econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament 
de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreneu. 
La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els 
materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment, 
relacionada a l'apartat 1.16. 

1.23. Control d'unitats d'obra. 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats 
d’obra, segons esquema aprovat per l'I.C.S., escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la clàusula 38 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, 
serà abonada per l'Institut Català del Sòl. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Dírecció Facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les 
mesures necessàries amb urgència. 

1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d’aigües. 

El contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigües, hauran 
d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d’Aigües concessionària del Servei Municipal. 

Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les 
previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d’Aigües 
ja que aquesta serà la que primera en l'execució de les xarxes d’abastament. 
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B011 NEUTRES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 

Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 

estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE).
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B031 SORRES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 

reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

     - De pedra calcària

     - De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

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 argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes

Partícules toves (UNE 7-134):  0%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-

244): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la

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 83-124 EXP)

- 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 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut:
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     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes

     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% 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:  >= 75

- Resta de casos:  >= 80

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut:

     - Granulat arrodonit:  <= 1% 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: <= 15% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

+-------------------------------------------------+

¦  Tamís    ¦  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%
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 

condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 

contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 

justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que 

es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de 

la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:

- Nom del subministrador

- Número de sèrie del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Denominació del granulat(d/D)

- Identificació del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B051 CIMENTS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 

formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 

resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)

- 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):

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 

presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt:  S

- Fum de sílice:  D

- Putzolana natural:  P

- Putzolana natural calcinada:  Q

- Cendra volant Sicília:  V

- Cendra volant calcària:  W

- Esquist calcinat:  T
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- Filler calcari L:  L

- Filler calcari LL:  LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

+------------------------------------------------------+

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM 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  ¦

¦ 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 
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especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

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).

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 

80310.

CIMENTS BLANCS (BL):

Ciments 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     ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦

¦                                       ¦    IV/B      ¦

Pàg.7



Control de projecte : --1292-MEM 1292-MEMVAL-01

Plecs de Condicions

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ 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.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de 

tots els seus components.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de subministrament

- Identificació del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Designació i denominació del ciment

- Referència de la comanda

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte

- Restriccions d'utilització

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:

- Dates de producció i d'ensacat del ciment

- Pes net

- Designació i denominació del ciment

- Nom del fabricant o marca comercial

- Restriccions d'utilització

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació 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

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 de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-03).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos comunes.

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B05A BEURADES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre 

diferents materials.

S'han considerat els tipus següents:

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, 

utilitzades en estructures amb armadures pretensades.

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts 

entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:

- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius 

orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius 

orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.

BEURADA DE CIMENT:

El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com és ara 

àcids o partícules laminars.

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, 

com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats.

Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25

Relació aigua-ciment: <= 0,5

Exsudació en proveta cilíndrica:

- A les 3 h: <= 2% en volum

- Màxima: <= 4% en volum
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- A les 24 h:  0%

pH de l'aigua:  >= 7

Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum

Expansió:  <= 10%

Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2

BEURADA PER A CERÀMICA:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG):

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la abrasió i 

absorció d'aigua reduïda)

Característiques fundamentals:

- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2

- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

     - Després de 30 min:  <= 5 g

     - Després de 240 min:  <= 10 g

Característiques addicionals:

- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

     - Després de 30 min:  <= 2 g

     - Després de 240 min:  <= 5 g

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):

- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA DE CIMENT:

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.

BEURADA PER A CERÀMICA:

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques.

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 13888
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- Tipus de material de rejuntat

- Instruccions d'us:

     - Proporcions de la mescla

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest 

per a ser aplicat

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla

     - Mètode d'aplicació

     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 

     - Àmbit d'aplicació

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 

la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BEURADA DE CIMENT:

l de volum necessari procedent de la instal.lació de l'obra.

BEURADA PER A CERÀMICA:

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEURADA DE CIMENT:

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

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE).

BEURADA PER A CERÀMICA:

* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

B07 MORTERS DE COMPRA

SPB

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 sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

- Morter d'anivellament

- Morter refractari

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua 

forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície 

plana i horitzontal amb acabat porós.
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El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 

utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 

adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus següents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que 

s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que 

el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

- F: D'adormiment ràpid

- T: Amb lliscament reduït

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Característiques especials:

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2

- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2

- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

Característiques fundamentals:

- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:
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- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2

- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Característiques fundamentals:

- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 

formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 

superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:

El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu 

plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons.

Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2

Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm

Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10%

Toleràncies:

- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm

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 
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valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 

declarada per el fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o 

en pes.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent:

- Característiques dels morters frescos:

     - Temps d'us (EN 1015-9)

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits:

     - Resistència a compressió (EN 1015-11)

     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)

     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)

     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 

aplicables)

- Característiques addicionals per als morters lleugers:

     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

- Reacció davant del foc:

      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 

la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu:  1 any

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 

realitzat pel laboratori notificat

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 12004
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- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol

- Instruccions d'us:

     - Proporcions de la mescla

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest 

per a ser aplicat

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

     - Mètode d'aplicació

     - Temps obert

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

     - Àmbit d'aplicació

MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Morters dissenyats:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 

per l'organisme d'inspecció

Morters prescrits:

   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricació

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporció dels components (morters prescrits)

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

- Resistència d'unió (adhesió)

- Absorció d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat tèrmica

- Durabilitat

- Mida màxima del granulat

- Temps obert o temps de correcció

- Reacció davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilització

- Composició i característiques del morter
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A6 TACS I VISOS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 

adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.

S'han considerat els següents tipus:

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 

d'estanquitat i tap de cautxú

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

Cementació del vis:  > 0,1 mm

TAC QUÍMIC:

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de 

l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm

Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

     > 20°C: 10 min

     10°C - 20°C20 min

     0°C - 10°C: 1 h
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     - 5°C - 0°C: 5 h

VOLANDERES:

Diàmetre interior de la volandera:

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 

col·locació en capses, on han de figurar:

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Llargàries

- Unitats

- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0FA TOTXANES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 

portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:

En funció de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 

1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 

eventualment, d'altres matèries.

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 

en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i 

parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 

uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massís:  <= 25%

- Calat:  <= 45%

- Alleugerit:  <= 55%

- Foradat:  <= 70%

Volum de cada forat:  <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):

- Massís:  >= 37,5%

- Calat:  >= 30%

- Alleugerit:  >= 20%

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de categoría I o II

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 

seva categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:

     - Peces amb <= 1,0%:  A1

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 

categoria

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoría.

     - D1:  <= 10%

     - D2:  <= 5%

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
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PECES LD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

     - Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 

hagin d'anar revestides amb un lliscat:

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 

límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 

límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant

      - Cara vista (UNE-EN 771-1)

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Característiques complementàries:

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Per a peces de categoria I:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 

per l'organisme d'inspecció

Per a peces de categoria II:

   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
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1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

     - Marca del fabricant i lloc d'origen

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas

     - Referència a la norma EN 771-1

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 

continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 

fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

B0FH RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents 

i colorants, cuita.

S'han considerat les peces següents:

- Rajola de València (premsada i esmaltada)

- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar

- Rajola de gres porcellànic (premsat)

- Rajola de gres premsat esmaltat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la 

cara vista plana.

Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95%

Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):

- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 15 N/mm2

- Rajoles de gres extruït:  >= 20 N/mm2

- Rajoles de gres premsat:  >= 27,5 N/mm2

Duresa a les ratllades (UNE 67101):

- Rajola de valència:  >= 3

- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 5
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- Gres esmaltat:  >= 5

- Gres sense esmaltar:  >= 6

Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines:

- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14)

- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13)

Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):

- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2

Resistència a l'abrasió:

+--------------------------------------------------------------+

¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦

¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦

¦Rajola de ceràmica           ¦   2    ¦   >= classe III       ¦

¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦

¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦

¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦

¦Rajola de gres               ¦   2    ¦   >= classe III       ¦

¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦

¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦

¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦

¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦

+--------------------------------------------------------------+

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):

- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20%

- Gres premsat:  <= 1,5%

- Gres extruït:  <= 3%

Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8):

- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 10 E -6°C

- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C

- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA):

Toleràncies:

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:

     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75%

     - Costat > 12 cm:  ± 0,5%

- Gruix:

     - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm

     - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm

     - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm

- Rectitud de costats:  ± 0,3%

- Planor: + 0,5%, - 0,3%

- Ortogonalitat:  ± 0,5%

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

RAJOLA DE GRES PREMSAT:
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Toleràncies:

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:

     - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6%

     - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%

     - 46 - 115 peces/m2:  ± 1%

- Gruix:

     - 15 - 45 peces/m2:  ± 5%

     - 46 - 400 peces/m2:  ± 10%

- Rectitud de costats:

     - 15 - 115 peces/m2:  ± 5%

     - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%

- Planor:

     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%

     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%

- Ortogonalitat:

     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%

     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

RAJOLES DE GRES EXTRUÏT:

Toleràncies:

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%

- Gruix:  ± 10%

- Rectitud de costats:  ± 0,6%

- Planor:  ± 1,5%

- Ortogonalitat:  ± 1%

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 

indicacions següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Primera qualitat

- Denominació i designació segons normativa vigent

- Dimensions nominals

- Acabat superficial:

     - UGL sense esmaltar

     - GL esmaltades

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA):
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* UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII).

* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII).

RAJOLA DE GRES PREMSAT:

* UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 3%) 

Grupo B I.

* UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). Grupo 

BI.

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:

* UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1.

* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-

Grupo A1.

* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1).

B7J5 SEGELLANTS

SPB

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 cartó-guix

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 

massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.

Característiques físiques:

+------------------------------------------------------------------+

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
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¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦

+------------------------------------------------------------------+

Característiques mecàniques:

+-----------------------------------------------------------------+

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦

+-----------------------------------------------------------------+

MASSILLA DE SILICONA:

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica.

Base:  Cautxú-silicona

Allargament fins al trencament:

- Neutra:  >= 500%

- Àcida o bàsica:  >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 

vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

Base:  Polisulfurs + reactiu

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C
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MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

Base:

- Monocomponent:  Poliuretà

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C

MASSILLA ACRÍLICA:

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.

Base:  Polímers acrílics

MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica 

elàstica.

Base:  Cautxú-butil

MASSILLA D'OLEO-RESINES:

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.

Base:  Oleo-resines

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 

homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a 

mínim 1 hora després de la seva preparació.

Base:  Cautxú-asfalt

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C

MASSILLA ASFÀLTICA:

Resiliència a 25°C:  78%

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C

Resistència a la tracció (DIN 53571)

- a 20°C:  15 N/cm2

- a -20°C:  20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
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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.

Ha de portar impreses les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificació del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)

- Instruccions d'ús

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES 

O ASFÀLTICA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETÀ:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 

ambient al voltant dels 20°C.

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat 

dels materials.

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B89 MATERIALS PER A PINTURES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus següents:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i 

pigments resistents als àlcalis

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 

apagada

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 

pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una 

dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 

dissolvent

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, 

dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades 

i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal 

barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 

pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie

PINTURA A LA COLA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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     - Al tacte:  2 h

     - Totalment sec:  4 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

PINTURA A LA CALÇ:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 

propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 

fins a l'impregnació de la superfície a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.

PINTURA AL LÀTEX:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30

     - Totalment sec:  < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

PINTURA PLÀSTICA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, 

pells ni materies extranyes.

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 

durs ni flotació de pigments

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres

- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 1 h

     - Totalment sec:  < 2 h

- Pes específic:

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3

- Rendiment:  > 6 m2/kg

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
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- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98

- Resistència al rentat (DIN 53778):

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

PINTURA ACRÍLICA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

procediments pneumàtics

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 4 h

     - Totalment sec:  < 14 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 

fins a la impregnació de la superfície a tractar.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h

- Totalment sec:  < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.

ESMALT SINTÈTIC:

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 

fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 3 h

     - Totalment sec:  < 8 h

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
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Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 

fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 3 h

     - Totalment sec:  < 8 h

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits

- Adherència i resistència a l'impacte:

+----------------------------------------------------------------------+

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦

+----------------------------------------------------------------------+

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

- Resistència química:

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació

     - Al xilol:  Cap modificació

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies

     - A l'aigua:  15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
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Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 

fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 3 h

     - Totalment sec:  < 8 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 

fins a la impregnació de la superfície a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 

fins a la impregnació de la superfície a tractar.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 20 min

- Totalment sec:  < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30 min

- Totalment sec:  < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30 min

- Totalment sec:  < 10 h

Ha de tenir bona resistència al desgast.

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 

hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):

- Tracció:  >= 16 N/mm2

- Compressió:  >= 85 N/mm2
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Resistència a la temperatura:  80°C

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.

- Ha de tenir una consistència adequada.

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres

- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 1 h

     - Totalment sec:  < 2 h

- Pes específic:  < 17 kN/m3

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

- Resistència al rentat (DIN 53778):

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'ús

- Dissolvents adequats

- Límits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 

terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALÇ:
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Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 

terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'ús

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura mínima d'aplicació

- Temps d'assecatge

- Rendiment teòric en m/l

- Color

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 

terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus següents:

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per 

una solució de poliamina, poliamida o d'altres

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli 

de llinosa
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- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 

modificades

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser 

barrejades amb un activador

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb 

dissolvents i altres additius

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de 

resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i 

insecticides per a evitar el to blavós i el podriment

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment

- Solució de silicona

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius 

modificadors de la brillantor

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, 

que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o 

modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la 

lluentor, dissolt en dissolvents adequats

VERNÍS:

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 

bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.

VERNÍS GRAS:

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.

VERNÍS SINTÈTIC:

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 5 h

     - Totalment sec:  < 12 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
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- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats

VERNÍS DE POLIURETÀ:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 1 h

     - Totalment sec:  < 10 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits

- Adherència i resistència a l'impacte:

+----------------------------------------------------------------------+

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦

+----------------------------------------------------------------------+

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C

- Resistència química:

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació

     - Al xilol:  Cap modificació

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies

     - A l'aigua:  15 dies

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h

VERNÍS FENÒLIC:
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Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h

VERNÍS D'UREA-FORMOL:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 30 min

     - Totalment sec:  < 3 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

BREA EPOXI:

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 

26).

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 1 h

     - Totalment seca:  < 6 h

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg

Característiques de la pel·lícula seca:

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  

>= 150 h

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
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Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h

- Totalment seca:  < 18 h

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 45 min

- Totalment seca:  < 4 h

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 15 min

- Totalment seca:  < 2 h

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de 

fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 30 min

     - Totalment seca:  < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de 

fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 15 min

     - Totalment seca:  < 1 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

PINTURA DECAPANT:

Ha de ser d'evaporació ràpida.

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
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Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:

Temps d'assecatge:  <= 30 min

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h

Pes específic:  13 kN/m3

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.

Adherència (UNE 48-032):  <= 2

SEGELLADORA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i 

anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  30 min   - 4 h

     - Totalment seca:  < 12 h

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2

SOLUCIÓ DE SILICONA:

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé 

les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.

Rendiment:  > 3 m2/l

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Acabat, en el vernís

- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'ús

- Dissolvents adequats

- Límits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat
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- Color, en el vernís de poliuretà de dos components

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 

terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la 

caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i 

tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la 

descripció del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions 

previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta 

ferramenta.

Fixacions entre la fulla i el bastiment:

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 

del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222.

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols 

amb rosca mètrica.

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm

Tipus d'alumini:

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2

Toleràncies:

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2.
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FINESTRES O BALCONERES:

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 

Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:

- Classe 0: Sense classificar

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-

EN 12208

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-

EN 12210

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i 

tancament, i els tapajunts.

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 

maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les 

mateixes normes.

Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts

- Dues fulles batents:  3 punts

- Corredissa:  1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la 

sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

PORTES:

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 

o 4

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una 

distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions 

decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica

Lacat del perfil:  >= 60 micres

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst.

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 

ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)

- Absortivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-

6063/EN, AW-ALMG0,7SI.

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminnio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación 

de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación  anódica del 

aluminio.

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 

pruebas y métodos para la evaluación.

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.

FINESTRES O BALCONERES:

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

BC17 VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un 

intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de 

polisulfur.

S'han considerat els tipus següents:

- Dues llunes incolores

- Dues llunes incolores trempades
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- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada

- Dues llunes incolores, la més prima trempada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, 

de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). Així mateix, els 

panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:

- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant

- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa

- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament

Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al 

llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats):

- 2 panells formats per vidre recuit:  ± 1,0 mm

- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm

- 2 panells de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 

inclusions gasoses, etc.).

Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el 

rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o 

menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits 

són paral.leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles 

prescrits.

Prestacions del segellat:

- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2

- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4

- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 

annex D

En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les bores generalment 

esmussades.

Planor per als vidres lluna trempats:

- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:

     - Guerxament total:  0,003 mm/mm

     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:

- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant

Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:
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- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

Productes per a usos diferents dels especificats:

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix

- Referència a la norma europea EN 1279-5

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:

     - Valors presentats com designació normalitzada

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:

          - Resistència al foc

          - Reacció al foc

          - Comportament davant del foc exterior

          - Resistència a la bala

          - Resistència a la explosió

          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)

          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)

          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)

          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades)

          - Aïllament al soroll aeri directe

          - Propietats tèrmiques

          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)

          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar)

     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD)

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les 

accions químiques (impressions produïdes per la humitat).

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 

material protector.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 

tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.

UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a 

largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.

UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos de ensayo para 

las propiedades físicas de los sellados perimetrales.

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la 

conformidad.

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en 

fábrica y ensayos periódicos.

BC1K MIRALLS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: 

plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, 

incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 

inclusions gasoses, etc.).

El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.

Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa 

respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.

Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:

- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre

- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona 

principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i 

un rectangle de costats paral.lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a 

cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:

     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment

     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona

     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2

     - Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona 

de visió

     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva 

separació sigui >50 mm

     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la 

visió

Toleràncies:

- Gruix:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:

- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant

Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:

- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

Productes per a usos diferents dels especificats:

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix

- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:

     - Valors presentats com designació normalitzada

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:

          - Resistència al foc

          - Reacció al foc

          - Comportament davant del foc exterior

          - Resistència a la bala

          - Resistència a la explosió

          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)

          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)

          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)

          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades)

          - Aïllament al soroll aeri directe

          - Propietats tèrmiques

          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)

          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar)

     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD)

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les 
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accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la 

humitat).

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 

material protector.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:

- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo 

para las capas de las clases A, B y S.

UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo 

para las capas de las clases C y D.

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma 

de producto.

BJ22 AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 

sortida.

S'han considerat els elements següents:

- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat

- Braç de dutxa d'alumini anoditzat

- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó cromat

- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat

- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic

- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable

- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:

- Mescladora

- Mescladora termostàtica

- Monocomandament

- Temporitzada

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 
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de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

AIXETA:

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de 

cabal i de barreja d'aigua suau i precís.

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura.

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 

distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit 

de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C.

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s

Gruix del cos:  >= 2 mm

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No 

s'han de produir fuites

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 

19-703): No s'han de produir fuites

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir 

deformacions permanents

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m

ELEMENTS DE LLAUTÓ:

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i 

una altra de crom.

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades 

o desaparicions de recobriment

Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres

Qualitat del segellament. Métode de

la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
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- Instruccions d'instal·lació i muntatge

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

E614 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb 

morter.

S'han considerat els tipus següents:

- Envà o paredó de tancament

- Envà o paredó de tancament passant

- Doble envà articulat

- Envà pluvial

- Envà o paredó interior

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

- Replanteig

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

- Col·locació de les peces

- Repàs dels junts i neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.

Els junts han de ser plens i sense rebaves.

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la 

DF no fixa altres condicions.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a 

cada planta.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig d'eixos:

     - Parcials:  ± 10 mm

     - Extrems:  ± 20 mm

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total

- Gruix dels junts: ± 2 mm

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm

- Planor i horitzontalitat de les filades:

+------------------------------------------------------+

¦Acabat de     ¦Planor       ¦    Horitzontalitat      ¦

¦la paret      ¦             ¦    de les filades       ¦

¦--------------¦-------------¦-------------------------¦

¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m, ± 15 mm/total ¦

¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m, ± 15 mm/total ¦

+------------------------------------------------------+

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 

cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els 
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elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 

alternatives.

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions.

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 

si la DF no fixa cap altra condició.

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la 

modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.

DOBLE ENVÀ ARTICULAT:

No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.

Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.

Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que 

quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha 

de ser alternativa.

L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.

Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.

Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.

ENVÀ PLUVIAL:

 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la 

paret de suport.

L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la 

superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.

Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 

cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Fondària de les regates:

+--------------------------------------+

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦

¦----------------¦---------------------¦

¦         4      ¦       <= 2          ¦

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦

¦         9      ¦       <= 4          ¦

¦        10      ¦       <= 5          ¦

+--------------------------------------+

Regates:

- Pendent:  >= 70°

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm
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- Separació dels marcs:  >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 

exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 

les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 

s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 

morter.

Les peces s'han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 

peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

E811 ARREBOSSATS

SPB

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

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 

paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o 

pasta de ciment ràpid.

S'han considerat els tipus següents:

- Arrebossat esquerdejat

- Arrebossat a bona vista

- Arrebossat reglejat
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- Formació d'arestes

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

Arrebossat esquerdejat:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Aplicació del revestiment

- Cura del morter

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Execució de les mestres

- Aplicació del revestiment

- Acabat de la superfície

- Cura del morter

- Repassos i neteja final

Formació d'aresta:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Execució de l'aresta

- Cura del morter

ARREBOSSAT:

Ha de quedar ben adherit al suport.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 

esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 

defectes.

Gruix de la capa:

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm

Arrebossat reglejat:

- Distància entre mestres:  <= 150 cm

Toleràncies d'execució per l'arrebossat:

- Planor:

     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm

     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm

     - Acabat reglejat:  ± 3 mm

- Aplomat (parament vertical):

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta

- Nivell (parament horitzontal):

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

FORMACIÓ D'ARESTA:

Ha de ser recta i contínua.

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.

Toleràncies d'execució:
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- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta i s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 

situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.

ARREBOSSAT:

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 

revestiment.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons 

i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 

paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

En paraments verticals:

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 

s'hagin embrutat.

FORMACIÓ D'ARESTA:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

E812 ENGUIXATS

SPB

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

Enguixats aplicats en paraments interiors.

S'han considerat els tipus següents:

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no

- Formació d'aresta o de racó

- Execució de reglada de sòcol

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

Enguixat a bona vista:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Aplicació del revestiment

- Acabat de la superfície

- Repassos i neteja final

Enguixat reglejat:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Execució de les mestres

- Aplicació del revestiment

- Acabat de la superfície

- Repassos i neteja final

Formació d'aresta o de racó:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Execució de l'aresta o del racó

- Acabat de la superfície

Execució de la reglada de sòcol:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Execució dels tocs

- Aplicació del guix

- Acabat de la superfície

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar ben adherit al suport.

S'han de respectar els junts estructurals.

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha 

d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.

El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):

+-----------------------------------+
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¦Tipus d'enguixat    ¦Duresa mitjana¦

¦--------------------¦--------------¦

¦A bona vista        ¦   >= 50      ¦

¦Reglejat o reglada  ¦   >= 55      ¦

+-----------------------------------+

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm

Toleràncies d'execució:

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

+-----------------------------------------------------------------------+

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦

¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦

¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als 

paraments que els formen.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes 

amb sostre al damunt, com a mínim.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, 

segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.

En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.

En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir 

les mateixes característiques que la dels paraments.
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Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.

ACABAT LLISCAT:

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: 

una d'estesa i la segona de lliscat.

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: 

una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb 

aquesta finalitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENGUIXAT:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 4,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a 

màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar 

expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 

embrutat.

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, 

d'acord amb els criteris següents:

- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen

- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100%

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E823 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE VALÈNCIA

SPB

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

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, 

horitzontals o verticals i arrimadors.

S'han considerat els revestiments següents:

- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors

- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors

S'han considerat els morters següents:
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- Morter adhesiu

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m

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

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat 

previstos.

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

S'han de respectar els junts estructurals.

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, 

si la DF no fixa d'altres condicions.

Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona.

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el 

parament.

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2

Junts:

+-----------------------------------------------------+

¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària dels  ¦

¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilatació¦

¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦

¦-------------¦--------------------¦------------------¦

¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦

¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦

+-----------------------------------------------------+

Gruix del morter:

+---------------------------------+

¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦

¦                ¦      (mm)      ¦

¦----------------¦----------------¦

¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦

¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦

+---------------------------------+

ENRAJOLAT:

Els junts del revestiment han de ser rectes.

Amplària dels junts i planor:

+------------------------------------------------------------------------+

¦    Tipus rajola     ¦ Situació  ¦ Amplària junts¦ Tolerància¦ Planor   ¦

¦                     ¦ parament  ¦      (mm)     ¦    (mm)   ¦(mm/2 m)  ¦

¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦

¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 1     ¦   ± 0,5   ¦  ± 2     ¦
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¦mecànica o fina,     ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦

¦valència, esmaltada o¦ exterior  ¦      >= 1     ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦

¦vidriada             ¦           ¦               ¦           ¦          ¦

¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦

¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦

¦   manual            ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦

¦                     ¦ exterior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦

¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦

¦Refractària o Gres   ¦         - ¦           -   ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦

+------------------------------------------------------------------------+

Toleràncies d'execució:

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

TRENCADÍS:

La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT

Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

ENRAJOLAT:

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin 

impedir l'adherència del morter adhesiu.

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre 

superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents 

han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 

següents:

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50%
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- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E89 PINTATS

SPB

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

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 

capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies següents:

- Superfícies de fusta

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superfícies de ciment, formigó o guix

S'han considerat els elements següents:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de protecció (baranes o reixes)

- Elements de calefacció

- Tubs

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

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 

d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 

d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin 

pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
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Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 

de refer les parts afectades.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 

fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 

la DF.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 

segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 

l'aplicació.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFÍCIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser 

inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. 

Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 

superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 

lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord 

amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 

temps.

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una 

humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
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Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin 

embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, 

CEGUES O EXTENSIBLES:

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a 

màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar 

expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat.

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Acero DB-SE-A

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

SPB

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

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts 

col·locats.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Finestres o balconeres:

- Replanteig

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col·locació dels mecanismes

- Col·locació dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

Portes:

- Replanteig

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts

- Muntatge de les fulles mòbils

- Eliminació dels rigiditzadors

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 10 mm

- Nivell previst:  ± 5 mm

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m

- Aplomat:  ± 2 mm/m

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm

FINESTRES O BALCONERES:

El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer 

inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a 

l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

PORTES:

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys 

de 30 cm dels extrems.

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 

estigui subjecte.

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el 

procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

SPB

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

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 

superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:

- Aixeta connectada al tub d'alimentació

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat

- Ruixador connectat al braç de la dutxa

- Suport per a dutxa de telèfon

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats

- Colze d'enllaç

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari

- Enllaç mural

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta

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

- Preparació de la zona de treball

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori

- Segellat dels junts

- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista 

en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell 

i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell:  ± 10 mm

FLUXOR:
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de 

descàrrega amb l'aparell sanitari.

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el 

polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.

MECANISME PER A CISTERNA:

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de 

descàrrega amb l'aparell sanitari.

Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 

revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Salubridad DB-HS.

K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISORIES 

PRACTIC

SPB

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

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

S'han considerat els següents elements:

- Arrencada de fulla i bastiment

- Desmuntatge de persiana de llibret

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

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

- Preparació de la zona de treball

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

- Trossejament i apilada de l'element arrencat

- Aplec dels elements desmuntats

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
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funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

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

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.

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

i elements aliens a l'enderroc.

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

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

de l'element que s'arrenca.

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de 

l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions 

provisionals.

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

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.

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

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

convenientment senyalitzada.

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

façana una distància >2 m.

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

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

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

condicions de seguretat suficients.

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

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

DESMUNTATGE:

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

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

s'han d'immobilitzar.

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

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

les descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2R GESTIÓ DE RESIDUS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material 

d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 

a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus següents:

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, 

amb dúmper o mototragella o camió

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 

reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de residu.

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi.

RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA 

I TRANSFERÈNCIA:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti 

com a útils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet 

l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, 

legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
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Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, 

morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i 

els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

RESIDUS ESPECIALS:

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de 

Residus de Catalunya.

KJ12 PLATS DE DUTXA

SPB

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

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment.

S'han considerat els materials següents:

- Porcellana

- Gres esmaltat

- Planxa d'acer

- Resina

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

- Preparació de la zona de treball

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat

- Connexió a la xarxa d'evacuació

- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.

La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la 

DF.

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, 

de secció 2,5 mm2 en tots els casos.

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.

Toleràncies d'instal·lació:

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002
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