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      ANTECEDENTS  

El present projecte modifica el projecte executiu de maig 
de 2019 amb l’objectiu d’adaptar.-lo a la normativa 
actual. El projecte va ser redactat pel Servei 
d’Equipaments i  Espai Públic de la Diputació de 
Barcelona en col·laboració amb els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Gerència de 
Serveis de Biblioteques 

 
 
 

Redacció: Oriol Cusidó i Garí 
        Irene Marzo Llovet 
        taller 9s arquitectes s.c.p. 
 
Gestió:      Servei  d’Equipaments i Espai Públic
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II   PLEC DE CONDICIONS (PC) 

 

El document de Plec de Condicions consta dels següents capítols : 

 

PC1        PLEC DE CONDICIONS GENERALS  

PC2    PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PC1  PLEC DE CONDICIONS GENERALS  
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PC1  PLEC DE CLÀUSULES GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de 
Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen 
com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb 
la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de 
l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 
l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de 
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o 
contradicció aparent: 
 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament 
d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com 
a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del 
sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, 
per tal de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions 
complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l'acte de la recepció. 
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f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  
o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut 
en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i 
amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de 
materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot 
cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  
calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions 
establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant 
o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció 
del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de 
l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  
s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per 
prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que 
s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  
necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de 
Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà 
d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la 
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 
 

- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en  el seu cas, 
redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 

 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació 
de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
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Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior 
o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la 
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que 
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 
unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es 
comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o 
les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer 
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que 
l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin 
per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
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l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar 
la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es 
designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels 
treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes 
i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars 
i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i 
el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes 
parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d'anticipació. 
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Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa 
estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General 
haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin 
encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de 
les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de 
mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el 
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li 
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest 
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les 
en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un 
escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard 
que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que 
per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb 
allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de 
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 



Àrea de Territori i Sostenibilitat                     
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   15

Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; 
aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els 
plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides 
en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà 
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir 
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats 
en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon 
compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells 
col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que 
s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a 
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la 
circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, 
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes 
en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de 
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
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Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials 
amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, 
etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la 
manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la 
Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que 
el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en 
general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del 
propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè 
l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
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Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 
provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i 
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu 
cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars 
com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de 
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de 
final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini 
per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la 
recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua 
de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, 
amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta 
d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. 
del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del 
Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i 
en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra 
o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
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De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia 
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual 
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a 
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats 
que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés 
en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts 
en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en 
els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de 
pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, 
segons que s'estipuli: 
 

a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 
per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la 
mateixa proporció. 
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Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà 
d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà 
de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el 
Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci 
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades 
en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec 
de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i 
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per 
ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació 
del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions 
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 
trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, 
tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de 
la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els 
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
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a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què 
es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal 
tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels 
costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 
percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les 
partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes excepte el  Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i 
el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la 
unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en 
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
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Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui 
afrontar alguna circumstància imprevista. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de 
Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més 
anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització 
més freqüent en la localitat. Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als 
preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació 
o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels 
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució 
de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà 
allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en 
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el 
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost 
de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, 
percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 
per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzemament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva 
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
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Epígraf 4: Obres per administració 

 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per 
a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un 
representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si 
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers 
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o 
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com 
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble 
personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, 
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o 
indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes 
les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la 
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, 
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això 
del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les 
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la 
qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats 
tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
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a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i 
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada 
d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o 
en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la 
qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per 
cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars 
i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor 
els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball 
realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 
la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada 
es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li 
autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada 
que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en 
totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho 
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments 
no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, 
rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans 
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que 
fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
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Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades 
per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable 
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats 
en el paràgraf anterior. 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que 
en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament 
dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de 
les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les 
diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs 
de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació 
valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent 
per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, 
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tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta 
relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, 
acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i 
tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant 
el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren 
en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la 
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran 
a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés 
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte 
o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà 
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole 
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, 
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per 
a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra 
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per 
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portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici 
Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol 
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del 
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació 
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel 
Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà 
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el 
Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, 
no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu 
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època 
de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran 
i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al 
Contractista. 
 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 

 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) 
de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del 
dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
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Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament 
d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes 
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, 
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat 
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada 
sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 

Epígraf 7: Varis 

 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi 
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així 
com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en 
les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans 
de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que 
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions 
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable 
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i 
refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en 
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que 
aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
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expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest 
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a 
allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a 
l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra 
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans 
de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar 
tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la 
seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i 
reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec 
de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i 
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, 
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, 
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista 
en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el 
quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que 
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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 PC2  PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 

 
Serà d’aplicació en el present projecte el Plec de Condicions tècniques particulars que 
seguidament s’adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, a setrembre de 2021 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet
Arquitectes

Taller 9s arquitectes s.c.p.
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Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

 

B - MATERIALS
BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BL3 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA
BL31 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, BL31MI12.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren els següents elements:
- cabina, portes de cabina i components de l’interior i exterior de la cabina
- contrapesos i masses d’equilibrat
- grup tractor
- amor3dors de fossat 
- disposi3us de seguretat de final de recorregut
- limitador de velocitat i paracaigudes
- quadre d’alimentació elèctrica i proteccions
- quadre elèctric de maniobra
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació

S’han contemplat els següents 3pus d’ascensors:

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d’engranatges intercalat)

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sor3da de l’eix del

motor)

- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sor3da de l’ eix del motor)

Es consideren els nivells de trànsit ver3cal següents:

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador

Es consideren els següents nivells d’acabat de la cabina i les portes:

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:

- l’estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera

- les parets i el fons han de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé reves3des amb taulers de melamina

- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets

- el sostre ha de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer lacat

- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció

lleugera

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració

amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC

- els passamans i el sòcol han de ser d’alumini anoditzat

- el paviment ha de ser de material sintè3c (goma o linòleum, amb acabat an3lliscant)

- l’il•luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàs3c i amb projecció perimetral

- la ven3lació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:

- l’estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard

- les parets i el fons han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d’acer

reves3da de fusta laminada d’alta pressió d’acabats estàndard

- pot portar un mirall de lluna incolora o 3ntat, d’alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets

- el sostre pot ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301

segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304)

- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció

estàndard

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració

amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC

- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable

- el paviment pot ser de material sintè3c (goma o linòleum, amb acabat an3lliscant) o bé de pedra ar3ficial o natural de 20 mm de gruix

mínim, de gres porcellànic o d’aglomerat de quars i sílice amb resines sintè3ques 

- l’il•luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 

- la ven3lació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:
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- l’estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada

- les parets han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb reves3ments especials

(vidres laminars amb làmina bu3ral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació  de fusta natural, etc.)

- pot portar miralls de lluna incolora o 3ntats, d’alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons

- el sostre ha de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316)

- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció

reforçada

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de microrecorregut

amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC

- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable

-  el  paviment ha de ser de  pedra natural  de 20 mm de gruix  mínim, de gres  porcellànic  o d’aglomerat de quars i  sílice amb resines

sintè3ques

- l’il•luminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del

3pus LED

- la ven3lació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior

CONDICIONS GENERALS:

 Cap dels materials, equips o accessoris 3ndrà deformacions, cops, fissures o senyals d’haver estat sotmès a maltractaments o a una mala

manipulació.

Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no represen3n cap risc per a les persones o

l’entorn, fins i tot en el cas d’un ú s negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal.

Les propietats mecàniques i O siques, així com la composició química dels materials estaran garan3des pels fabricants respec3us.

Els circuits elèctrics i electrònics han d’estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l’aparell en un

equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d’incendi a riscos mecà nics o a un funcionament perillós.

CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D’EQUILIBRAT:

La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques obertures autoritzades seran

les entrades per l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ven3lació.

La  cabina  ha  d'estar  cons3tuïda  per  un  conjunt  d'elements  metàl·lics   formats  per  les  parets,  sostre  i  paviment,  els  quals  seran

suficientment forts per a resis3r els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcion ament del

disposi3u de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els amor3dors.

Cadascuna de les parets de la cabina ha de 3ndre una resistència  mecànica tal que, quan s'apliqui perpendicularment a la paret, i en

qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, una força de 300 N uniformement distribuï da sobre una superOcie de 5 cm2, la

paret ha de:

- resis3r sense deformació permanent;

- resis3r sense deformació elàs3ca superior a 15 mm

El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 1 000 N cadascuna d'elles, en un à rea de

0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de 3ndre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superOcie mínima de 0,12

m2, en el que la dimensió més pe3ta sigui almenys de 0,25 m.

 El sostre de la cabina ha de 3ndre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal i perpendicular a la seva bora exterior

que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s’han de pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si l’amplària o

l’alçària es menor a 0,30 m.

Les portes de la cabina no han de 3ndre perforacions. Quan es3guin tancades han d’ obturar completament l’entrada de la cabina, excepte

les folgances necessàries per al correcte funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm. 

Les  portes  de cabina,  en posició  de tancat,  han  de  3ndre  una  resistència  mecànica  tal  que,  sota  l’aplicació   d’una  força  de 300 N,

perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de l’interior de la cabina, cap a l’exterior, quan aquesta força es3gui uniformement

distribuïda sobre una superOcie de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han:

- resis3r sense deformació permanent;

- resis3r sense deformació elàs3ca superior a 15 mm;

- durant i desprès de l’assaig, la funció de seguretat de la porta no s’ha de veure afectada.

Les portes han d’estar proveïdes d’un disposi3u de protecció que n’o rdeni automà3cament la reobertura en el cas de que un usuari rebi un

cop o es3gui a punt de rebre’l quan travessa el llinda durant la maniobra de tancament.

A l’interior de la cabina hi ha d’haver una placa amb les segü ents indicacions com a mínim:

- càrrega nominal de l’ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones

- el nom de l’instalador i el número d’iden3ficació de l’ascensor

- el disposi3u d’indicació de l’interruptor de parada, en cas d’exis3r, ha de ser de color vermell i estarà iden3ficat amb la paraula “STOP”. No

es podrà  u3litzar el color vermell a cap altre botó

- el botó del disposi3u d’alarma, en cas d’exis3r, ha de ser de color groc, i ha d’estar iden3ficat amb el corresponent símbol normalitzat. No

es podrà  u3litzar el color groc a cap altre botó

- els disposi3us de control han d’estar clarament iden3ficats en referència a la seva funció. Es recomana fer servir:

     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.

Pàgina:  2



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

     - per al polsador d’obertura de les portes, en cas d’exis3r:  el corresponent símbol normalitzat

Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a:

- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra

- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident

Al sostre de la cabina:

-  la  paraula  “STOP” sobre  o  a  prop  del  disposi3u  de  parada,  situat  de  manera  que  no  hi  pugui  haber  risc  d’error  sobre  la  posició

corresponent a la parada

- les paraules “NORMAL” i “INSPECCIÓN” sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra d’inspecció

- la indicació del sen3t de marxa sobre o a prop del polsador d’inspecció

- una senyal d’advertència o un cartell a la balustrada

Si el contrapès o massa d’equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d’estar c onvenientment subjectes per a evitar el seu desplaçament.

Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d’equilibrat han de 3ndre el disposi3u de protecció corresponent.

GRUP TRACTOR:

Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses:

- xavetes i cargols dels eixos

- cintes, cadenes i corretges

- engranatges i pinyons

- eixos de motor sor3nts

- limitadors de velocitat mecànics

Les peces giratòries que no necessi3n una protecció específica hauran d’estar pintades de color groc.

PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:

La cabina ha d’estar proveïda d’un paracaigudes capaç d’actuar en sen3t de descens, que ha de ser capaç d’aturar-la, en el temps i les

condicions de desacceleració previstes a la norma3va , a la velocitat d’actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament

dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, en el cas que per norma3va l’

ascensor es3gui obligat a l’ús d’un paracaigudes que actuï en el sen3t ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina.

Si l’espai situat per sota de la  trajectòria  de la cabina i  del  contrapès és accessible,  aleshores el  contrapès també estarà proveït  d’un

paracaigudes, que actuí   exclusivament en el  sen3t de descens d’aquest,  i  capaç  d’aturar-lo  a la  velocitat  d’actuació del  limitador de

velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió , subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo aturat en elles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracterís3ques.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la seva inspecció,

reparació i manteniment.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L’ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 

Limitador de velocitat:

- nom del fabricant del limitador de velocitat

- el marcatge d’aprovació del 3pus i les seves referències

- la velocitat real d’actuació mecànica per a la que s’ha ajustat

Amor3dors:

- el nom del fabricant de l’amor3dor

- el marcatge d’aprovació del 3pus i les seves referències

Disposi3us d’enclavament:

- el nom del fabricant del disposi3u d’enclavament

- el marcatge d’aprovació del 3pus i les seves referències

 Paracaigudes:

- el nom del fabricant del disposi3u paracaigudes

- el marcatge d’aprovació del 3pus i les seves referències

Disposi3u de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d’haver-n’hi):

- el nom del fabricant del disposi3u

- el marcatge d’aprovació del 3pus i les seves referències

- la velocitat real d’actuació mecànica per a la que s’ha ajustat

 Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 1314/1997. El marcatge CE ha d’estar en tota cabina d’ascensor de manera

clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l’annex I de l’ esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents

(o si no fos possible, sobre l’e3queta o documentació que l’acompanya):

- disposi3us de bloqueig de les portes de replà

- disposi3us per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats
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- disposi3us de limitació de l’excés de velocitat

- amor3dors:

     - d’acumulació d’energia de caracterís3ca no lineal o bé amb esmor3ment del retorcés

     - amor3dors de dissipació d’energia

- disposi3us elèctrics de seguretat en forma d’interruptors de seguretat que con3nguin components electrònics

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quan3tat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la  comercialización y puesta en servicio de las

máquinas

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Direc3va del Parlamento Europeo y del

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, D060M021.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla  de  ciment  amb  possibilitat  de  contenir  addicions,  granulats,  sorra,  aigua  i  addi3us,  en  el  seu  cas,  elaborada  a  l'obra  amb
formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàs3ca:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Con3ngut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el con3ngut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul·la
- Consistència plàs3ca o tova:  ± 10 mm
- Consistència fluida:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la u3lització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompa3bles entre ells. 
S'ha d'u3litzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de
l'aigua. 
Els addi3us fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'addi3u colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D06L - FORMIGONS LLEUGERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, D06L1AG1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Els  components del  formigó,  la seva dosificació, el  procés de fabricació  i  el  transport  han d'estar d'acord amb les recomanacions del
fabricant d'argila expandida. 
La descripció del formigó indica la resistència caracterís3ca es3mada a compressió a 28 dies i la densitat del formigó. 
Resistència a compressió
al cap de 7 dies (UNE 83-304):  >= 0,65 x resistència a 28 dies 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàs3ca:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
La relació aigua/ciment i el con3ngut mínim de ciment, s'ha d'ajustar les indicacions del fabricant d'argila expandida. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

No s'u3litzarà formigó de consistència fluida en elements que 3nguin una funció resistent. 
Per a l'elaboració i la u3lització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de
l'aigua. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompa3bles entre ells. 
S'ha d'u3litzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 
D070A4D1,D0701821,D0701461,D0701641,D070A8B1,D070C6C1,D0701911,D0701731,D070A6C1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment:
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- Ciments comuns excepte els 3pus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'ob3ngui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la u3lització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del cer3ficat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec

de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF 3ngui dubtes de la seva representa3vitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del contrac3sta. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran u3litzar a l'obra morters sense el corresponent cer3ficat de garan3a del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

  
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, D0718821.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment addi3us.

S'han considerat els segü ents addi3us:

- Inclusor d’aire

- Hidròfug

- Colorant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els 3pus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
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     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'ob3ngui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la u3lització 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.

L'addi3u s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i

u3lització.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad

estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del cer3ficat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec de 
condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11).

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  3ngui dubtes de la seva representa3vitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contrac3sta.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podran u3litzar a l’obra morters sense el corresponent cer3ficat de garan3a del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de projecte.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D07J - PASTES DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, D07J1100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser u3litzat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'ob3ngui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50. 
Quan3tat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la u3lització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, D0B2A100,D0B24100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No es pot u3litzar cap acer que 3ngui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. La secció

afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d’alterar les caracterís3ques

geomètriques o mecà niques dels productes u3litzats.

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:

- Ganxos, pa3lles i ganxos en U:

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de

curvatura ni trencaments en la barra.

+-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¦  T ipus  ace r  ¦  Ba r r e s  dob legades  o co rbades  ¦

¦             ¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦

¦             ¦    D <= 25 mm  ¦    D > 25 mm  ¦

¦ - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦

¦    B 400    ¦       10 D     ¦      12 D     ¦

¦    B 500    ¦       12 D     ¦      14 D     ¦

+-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:

- No han d’aparèixer principis de fissuració.

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a par3r del nus o punt de soldadura més proper, en cas

contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significa3va en les seves propietats, s’admeten variacions dins dels límits següents:

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%

- Alçària de la corruga:  

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.

Toleràncies:

- Llargària en barres tallades o doblegades:

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm

     (on L es la llargària recta de les barres)

- Llargària en estreps o cèrcols:

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm

     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element)

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm

 - Angle de doblegat de ganxos, pa3lles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de

mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de

desdoblegament  d'armadures  en  calent,  s'ha  de  prendre  les  precaucions  necessà  ries  per  a  no  malmetre  el  formigó  amb  les  altes
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temperatures

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.

El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi l’especificat en l’ar3cle 69.2.2 de la EHE-08.

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automà3c.

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri  inclou les pèrdues  de material  com a conseqüència de les operacions específiques  d'aquests treballs,  com ara retalls  i

lligaments.

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superOcie necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri  inclou les pèrdues  de material  com a conseqüència de les operacions específiques  d'aquests treballs,  com ara retalls  i

lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
 

1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
14 - ESTRUCTURES
14L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
14LM - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB PLANXA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC,14LM116A.

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

Formació de sostre de semiplaques d'acer galvanitzat amb armadura formada per barres corrugades i malla electrosoldada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semiplaques, neteja i anivellament
- Replanteig i col·locació de les semiplaques
- Col·locació dels separadors
- Anivellament de les plaques
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de la semiplaca
- Abocada del formigó
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre
- Curat del formigó
- Re3rada dels apuntalaments i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
La superOcie de formigó no ha de tenir defectes significa3us (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. 
No  s'admeten les  rebaves,  les  discon3nuïtats  en el  formigonament,  les  superOcies  deteriorades,  els  guerxaments,  les  esquerdes,  les
armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El fabricant ha de garan3r que les semiplaques compleixen les caracterís3ques exigides a la DT.
El contrac3sta ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Les semiplaques col·locades no han de presentar superOcies amb bonys, cantells doblegats, ni discon3nuïtats en el galvanitzat.
Les semiplaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT.
Un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades.
Han de quedar fixades als suports de l'estructura amb claus d'acer o amb visos autoroscants.
Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la semiplaca.
Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram con3nuo.
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no disminueixi la secció de la peça.
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament.
Al voltant dels pilars s'han de disposar pla3nes de tancament.
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El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolí3c per a garan3r la rigidesa en el seu pla.
La cara inferior i la superior no han de quedar defini3vament a l'intempèrie, ni sotmeses a ambients agressius, humits o químics. 
Límit elàs3c de l'acer  de la xapa de la semiplaca:  >=320 N/mm2
Llargària dels recolzaments de les semiplaques: 
- Suport metàl·lic: 

- Recolzament exterior: >= 5 cm
- Recolzament interior: >= 6 cm 

- Suport de formigó: 
- Recolzament exterior: >= 5 cm
- Recolzament interior: >= 7,5 cm 

Fletxa admissible durant el formigonat: <= L/240
(L = llargària del tram) 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de polies3ré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de re3rar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de re3rar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'ar3cle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que ocul3 el resultat d'aquesta,
s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
Quan la  DF ho  consideri  necessari  es comprovaran les  caracterís3ques  mecàniques  i,  en  par3cular,  el  mòdul  de  fletxa,  moments  de
fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament. 
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i d'acord amb la
fitxa tècnica. 
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es 3ndrà especial cura amb les dimensions dels diferents
elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions 
Les plaques s'han de col·locar a tocar. 
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima prevista durant l'abocada del
formigó.
Cal col·locar els elements d'encofrat necessaris per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les semiplaques.
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients segons el cas. 
La xapa es tallarà quan el formigó hagi endurit i 3ngui la resistència necessària.
Els forats no es faran amb maquinària de percussió, per evitar les vibracions que malmetrien la col·laboració entre la xapa i el formigó.
Quan el forat a realitzar sigui major de 20 cm de diàmetre cal reforçar perimetralment la xapa i la llosa de formigó. 
S'han de col·locar separadors per a garan3r el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
La superOcie de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició defini3va. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que perme3 una compactació completa de la massa 
L'abocada del formigó ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
S'ha de fer  des d'una alçària  inferior  a  0,5 m i en el  sen3t dels  nervis,  sense que es produeixin  disgregacions.  L'abocada s'ha de fer
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únicament en les zones coincidents amb les bigues del sostre.
No s'ha d'acumular massa quan3tat de formigó  sobre de les semiplaques.
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assen3 el formigó. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre. 
Les pèrdues de pasta pels junts a la cara inferior de les plaques cal netejar-les durant el formigonament amb reg d'aigua. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i  primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
En el  cas  que  el  sostre  s'hagi  de  cobrir  amb  una  làmina  impermeabilitzant,  cal  tenir  en  compte  que la  xapa  impedeix  l'evaporació
l'evaporació de l'aigua i retarda el curat del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 

19 - PAVIMENTS
193 - SOLERES I RECRESCUDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 193527BZ.

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

Formació de solera de formigó recolzada directament sobre una base granular o sobre revoltons. 
S'han considerat els elements següents: 
- Solera de formigó sobre làmina de polie3lè, capa drenant de grava i capa filtrant amb geotèx3l 
- Solera de formigó sobre làmina de polie3lè, capa drenant argila expandida i capa filtrant amb geotèx3l 
- Solera de formigó sobre revoltons de polipropilè reciclat com a encofrat perdut formant cambra d'aire inferior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera sobre capa drenant: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació del geotèx3l
- Aportació de material de la capa de drenatge
- Col·locació de la làmina de polie3lè 
- Col·locació de l'armadura 
- Col·locacio de la primera capa morter de penetració capil·lar, en el seu cas 
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera 
- Col·locació de la segona capa de morter de penetració capil·lar, en el seu cas 
- Protecció i cura del formigó fresc 
Solera sobre revoltó: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons 
- Col·locació de l'armadura 
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
L'element ha de complir amb les condicions exigides segons el 3pus de solera i el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en
l'ar3cle 2.2 del DB-HS1. 
Classificació en funció de la composició de les capes que formen l'element: 
- Cons3tució de la solera (C): 
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- C1: Formigó hidròfug
- C2: Formigó de retracció moderada
- C3: Hidrofugació complementària 

- Drenatge i evacuació (D): 
- D1: Capa drenant i capa filtrant 

- Ven3lació de la cambra: 
- V1: Cambra d'aire ven3lada a l'exterior 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del
gruix i d'una amplària de 5 a 10 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, i la seva fondària ha de ser la de tot el gruix del paviment. 
S'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements construc3us, com pilars i murs. Aquests junts han de complir l'especificat en
l'ar3cle 2.2.3 del DB HS1. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elàs3c. 
La resistència caracterís3ca del formigó es comprovarà d'acord amb l'ar3cle 86 de l'EHE-08 
Separació junts de la solera:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Gruix de la solera:  - 10 mm,  + 15 mm 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'ar3cle 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
CAPA DE DRENATGE: 
El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent mínim per tal de facilitar el drenatge. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superOcie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
El geotèx3l ha de quedar situat sota el material granular de la capa drenant, intercalada entre aquesta i el terreny de forma que pugui
actuar com a filtre per tal d'impedir la colmatació del drenatge. 
Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col·locar una làmina de polie3lè. 
- Pendent del terreny:  >= 1% 
FORMIGÓ ARMAT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
La superOcie de formigó no ha de tenir defectes significa3us (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'ar3cle 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
CAMBRA D'AIRE: 
Si la cambra d'aire es ven3lada, ha de complir: 
- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior que garanteixin la ven3l·lació creuada.
- Les obertures han de quedar distribuïdes al 50% entre les dues parets enfrontades, han de quedar situades regularment i a portell
- Separació entre obertures consecu3ves:  <= 5 m
- Area efec3va total de les obertures (Ss (cm2)/SuperOcie solera (m2)):  > 10; < 30 
La cambra d'aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ven3lació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
El producte ha de quedar distribuït uniformement a tota la superOcie de l'element. 
El producte aplicat ha de cobrir tota la superOcie a impermeabilitzar, amb les capes i la dotació prevista. 
Cavalcaments:  >= 30 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que ocul3 el resultat d'aquesta,
s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC. 
CAPA DE DRENATGE: 
La capa de grava no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superOcie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superOcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la par3da d'obra. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
La primera capa de morter s'ha d'aplicar sobre l'armadura ja col·locada, immediatament abans de l'abocada del formigó. 
La segona capa s'ha d'aplicar amb el formigó encara fresc, quan es3gui en la primera fase de l'adormiment, immediatament abans del
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tractament d'acabat, en el seu cas. 
SOLERA ELEVADA: 
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garan3r les toleràncies dimensionals i suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions està3ques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superOcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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. 

 

4 - TIPOLOGIA 4
44 - ESTRUCTURES
445 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 4458116G.

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

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La par3da inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat re3cular 
- Llosa inclinada de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Pintat de les superOcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 
- Cura del formigó 
- Re3rada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
- Desmuntatge i  re3rada de l'encofrat i  de tot el material auxiliar,  un cop l'element estructural  es3gui  en disposició de suportar els

esforços  
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
Si la superOcie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
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La superOcie de formigó no ha de tenir defectes significa3us (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. 
No  s'admeten les  rebaves,  les  discon3nuïtats  en el  formigonament,  les  superOcies  deteriorades,  els  guerxaments,  les  esquerdes,  les
armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significa3us en la superOcie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 

- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Ver3calitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Ver3calitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de re3rar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a reves3r: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'ar3cle 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
SOSTRES I LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de re3rar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de re3rar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

SOSTRES: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de polies3ré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repar3ment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que ocul3 el resultat d'aquesta,
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s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació rela3va de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del
conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició defini3va. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de
formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i  mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàs3cs. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que perme3 una compactació completa de la massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i  primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superOcie de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements u3litzats. 
La superOcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superOcie total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
44 - ESTRUCTURES
44M - ESTINTOLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 44M1U001,44M13111,44M13MAN,44M1UMAN.

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

Es3ntolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d'acer estructurals per a fer la llinda, i els brancals si
es el cas, i  enderroc de la paret amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou les
operacions necessàries d'apuntalament de l'estructura, amb dos perfils passants a ran de sostre, col·locats perpendicularment a la paret i
uns puntals amb estructura en gelosia triangular per suportar-los. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer, recolzats en daus de formigó
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer recolzats en pilars d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d'apuntalament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
- Col·locació dels disposi3us de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d'acer
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas)
- Col·locació dels perfils ver3cals (si es el cas)
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils)
- Ataconat dels perfils
- Enderroc de la paret a la zona de pas
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- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l'abocador
- Desmuntatge i re3rada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural es3gui en disposició de suportar els

esforços
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han d'estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan  la  peça  sigui  composta,  la  disposició  dels  diferents  elements  de la  peça,  les  seves  dimensions,  3pus  d'acer  i  perfils  s'han  de
correspondre amb les indicacions de la DT. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura an3oxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificul3n el contacte amb l'element que s'han
d'unir. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini3vament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat prac3cats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
La llinda ha d'estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret. 
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó: 
- Carregament del perfil: >= 15 cm
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element: 

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm 

- Aplomat (D=cantell):  <= D/250 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

APUNTALAMENT: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials les accions està3ques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repar3r de manera uniforme la pressió sobre la superOcie de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que perme3 un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contrac3sta ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sen3ts. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
ENDERROC: 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molès3es o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
DAU DE FORMIGÓ: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
Si la superOcie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
Si la superOcie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per
aplicar medis que retardin l'adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superOcies del formigó. 
ESTRUCTURA D'ACER: 
No  s'han  de  començar  les  unions  de  muntatge fins  que no  s'hagi  comprovat  que  la  posició  dels  elements  de  cada  unió  coincideix
exactament amb la posició defini3va. 
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Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Un  cop  acabada  la  posada  a  l'obra  se  li  ha  de  donar  una  segona  o  tercera  capa  de  protecció  de  pintura  an3oxidant,  segons  les
especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva par3da d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de diOcil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la
tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-
SE-A. 

 
49 - PAVIMENTS
493 - SOLERES I RECRESCUDES
4935 - SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 493513BS,493513BB.

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

Formació de solera de formigó recolzada directament sobre una base granular o sobre revoltons. 
S'han considerat els elements següents: 
- Solera de formigó sobre làmina de polie3lè, capa drenant de grava i capa filtrant amb geotèx3l 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera sobre capa drenant: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació del geotèx3l
- Aportació de material de la capa de drenatge
- Col·locació de la làmina de polie3lè 
- Col·locació de l'armadura 
- Col·locacio de la primera capa morter de penetració capil·lar, en el seu cas 
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera 
- Col·locació de la segona capa de morter de penetració capil·lar, en el seu cas 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
L'element ha de complir amb les condicions exigides segons el 3pus de solera i el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en
l'ar3cle 2.2 del DB-HS1. 
Classificació en funció de la composició de les capes que formen l'element:
- Cons3tució de la solera (C):
     - C1: Formigó hidròfug
     - C2: Formigó de retracció moderada
     - C3: Hidrofugació complementària 
- Drenatge i evacuació (D):
     - D1: Capa drenant i capa filtrant 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del
gruix i d'una amplària de 5 a 10 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, i la seva fondària ha de ser la de tot el gruix del paviment. 
S'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements construc3us, com pilars i murs. Aquests junts han de complir l'especificat en
l'ar3cle 2.2.3 del DB HS1. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elàs3c. 
La resistència caracterís3ca del formigó es comprovarà d'acord amb l'ar3cle 86 de l'EHE-08 
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Separació junts de la solera:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Gruix de la solera:  - 10 mm,  + 15 mm 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'ar3cle 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
CAPA DE DRENATGE: 
El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent mínim per tal de facilitar el drenatge. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superOcie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
El geotèx3l ha de quedar situat sota el material granular de la capa drenant, intercalada entre aquesta i el terreny de forma que pugui
actuar com a filtre per tal d'impedir la colmatació del drenatge. 
Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col·locar una làmina de polie3lè. 
- Pendent del terreny:  >= 1% 
FORMIGÓ ARMAT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
La superOcie de formigó no ha de tenir defectes significa3us (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'ar3cle 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
El producte ha de quedar distribuït uniformement a tota la superOcie de l'element. 
El producte aplicat ha de cobrir tota la superOcie a impermeabilitzar, amb les capes i la dotació prevista. 
Cavalcaments:  >= 30 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que ocul3 el resultat d'aquesta,
s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC. 
CAPA DE DRENATGE: 
La capa de grava no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superOcie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superOcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la par3da d'obra. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
La primera capa de morter s'ha d'aplicar sobre l'armadura ja col·locada, immediatament abans de l'abocada del formigó. 
La segona capa s'ha d'aplicar amb el formigó encara fresc, quan es3gui en la primera fase de l'adormiment, immediatament abans del
tractament d'acabat, en el seu cas. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superOcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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. 

 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 - ENDERROCS
E211 - ENDERROC D'EDIFICACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2112695.

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

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els es3ntolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des3nin (transport a abocador, reu3lització, eliminació en
obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contrac3sta ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i subs3tució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (reves3ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que es3guin
units, sense afectar la seva estabilitat. 
Les parts que es3guin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el
troç que ha de demolir la màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements ver3cals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme3n càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molès3es o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan l'enderrocament  pugui  afectar  les  construccions  veïnes,  s'han  de
suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re3rada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o re3rada de materials que con3nguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les
haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui  possible,  l'amiant  o els  materials  que el  con3nguin  han de ser re3rats abans de començar  les  operacions de
demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lec3ves establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garan3r un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'u3litzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols
d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que con3nguin amiant s'han de recollir i  traslladar fora del lloc de treball,  el més aviat possible,  en recipients tancats que
impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb e3quetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir  la norma3va vigent en matèria  mediambiental,  de seguretat  i  salut  i  d'emmagatzematge i  transport  de productes de
construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al
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finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats,  ni les soleres,  ja que son
elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap 3pus de ges3ó ni transport de residus, així com tampoc cap 3pus
d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes rela3vos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2216452,E22113C2,E2214622.

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

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els 3pus següents:

- Neteja i esbrossada del terreny

- Excavació per a buidat de soterrani

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics

- Protecció dels elements que s’han de conservar

- Re3rada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa

- Càrrega dels materials sobre camió

Excavació de roca amb morter expansiu:

- Preparació de la zona de treball

- Situació de les referències topogràfiques externes

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introducció del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb

màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió

simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de

resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió
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simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o d’altres condicionants de l’obra permeten que els

mitjans d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres.

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o d’altres condicionants de l’obra no permeten

que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la u3lització d’una altra màquina per a aquesta funció.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

S’ha de re3rar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el

desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny des3nat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superOcie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres

elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resul3n de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la

mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de compactació.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a ú3ls.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superO cies pe3tes o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres 
dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superOcies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de 
camions sense gran dificultat.

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 100 mm

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor:  ± 40 mm/m

 - Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracterís3ques següents:

- Amplària:  >= 4,5 m

- Pendent:

     - Trams rectes:  <= 12%

     - Corbes:  <= 8%

     - Trams abans de sor3r a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines 
percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
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m2 de superOcie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIÓ:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de

començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs

que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les

obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva

creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols  s'han d'abonar els  esllavissaments no provocats,  sempre que s'hagin observat totes les prescripcions rela3ves a excavacions,

en3bacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad

estructural de cimientos DB-SE-C.

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E222142A.

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma
confnua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb u3lització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la par3da d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb
màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la par3da. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracterís3ques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sor3r a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del
formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element suscep3ble de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara
roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc,  i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata 3ngui un recolzament
homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que cons3 al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs
de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que moles3n el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material ob3ngut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir  la norma3va vigent en matèria  mediambiental,  de seguretat  i  salut  i  d'emmagatzematge i  transport  de productes de
construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sen3t d'estra3ficació de les roques. 
S'han de mantenir els disposi3us de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant
de la presència de serveis. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs
que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols  s'han d'abonar els  esllavissaments no provocats,  sempre que s'hagin observat totes les prescripcions rela3ves a excavacions,
en3bacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
* Orden de 28 de sep3embre de 1989 por la que se modifica el ar3culo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes rela3vos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias rela3vas a los capítulos
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2241200.

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

Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou en3bació) 
- Situació dels punts topogràfics
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó. 
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb l'acord del fons i la paret en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 5% 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m 
- Aplomat de les parets ver3cals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar si plou o neva. 
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que puguin ser propenses a esllavissaments. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E225277F,E225T00F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han
d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superOcie del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions,

provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou en3bació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el
reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'u3litzin. 
El material que s'u3litzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superOcie s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima
ob3nguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu
mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el
sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superOcie compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
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- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els disposi3us de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'úl3ma no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'evi3 la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents 3pus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb
els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La par3da d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es trac3 de terres. 
REPÀS: 
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2A11000.

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

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 3nguin l'aprovació de la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2R2MI12.

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

Operacions des3nades a la ges3ó dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'ar3cle 5.5 del
REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàs3c LER 170203 (plàs3c) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a
mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en
els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del 3pus de residu que con3nguin, d'acord amb la separació selec3va prevista. 
Els materials des3nats a ser reu3litzats han de quedar separats, en funció del seu desf final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per 3pus compa3bles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb
indicació del 3pus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments
accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompa3bilitats segons els símbols de
perillositat representat en les e3quetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició ver3cal i sobre cubetes de retenció
de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Ges3ó de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y ges3ón de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos. 
Real  Decreto 108/1991,  de 1 de febrero,  sobre la  prevención y reducción de la contaminación del  medio ambiente producida por el
amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de ges3ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i ges3ó dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2R45039.

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

Operacions des3nades a la ges3ó dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'u3litzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 3nguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accep3 per a reu3litzar en obra,
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament defini3u. 
El contrac3sta ha de lliurar al promotor un cer3ficat on s'indiqui, com a mínim: 
- Iden3ficació del productor dels residus
- Iden3ficació del posseïdor dels residus
- Iden3ficació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Iden3ficació  del  gestor autoritzat  que ha rebut el  residu i  si  aquet no fa  la ges3ó de valorització  o eliminació  final  del  residu,  la

iden3ficació, cal indicar també qui farà aquesta ges3ó
- Quan3tat en t i m3 del residu ges3onat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes u3litzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la par3da d'obra d'excavació que li  correspongui,  incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y ges3ón de los residuos de construcción y demolición 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos. 
Real  Decreto 108/1991,  de 1 de febrero,  sobre la  prevención y reducción de la contaminación del  medio ambiente producida por el
amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de ges3ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i ges3ó dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2R5MI40.

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

Operacions des3nades a la ges3ó dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per 3pus compa3bles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb
indicació del 3pus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments
accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompa3bilitats segons els símbols de
perillositat representat en les e3quetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició ver3cal i sobre cubetes de retenció
de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'u3litzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 3nguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accep3 per a reu3litzar en obra,
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament defini3u. 
El contrac3sta ha de lliurar al promotor un cer3ficat on s'indiqui, com a mínim: 
- Iden3ficació del productor dels residus
- Iden3ficació del posseïdor dels residus
- Iden3ficació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Iden3ficació  del  gestor autoritzat  que ha rebut el  residu i  si  aquet no fa  la ges3ó de valorització  o eliminació  final  del  residu,  la

iden3ficació, cal indicar també qui farà aquesta ges3ó
- Quan3tat en t i m3 del residu ges3onat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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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 u3litzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la par3da 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. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y ges3ón de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos. 
Real  Decreto 108/1991,  de 1 de febrero,  sobre la  prevención y reducción de la contaminación del  medio ambiente producida por el
amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de ges3ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i ges3ó dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2R6426A.

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

Operacions des3nades a la ges3ó dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'u3litzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 3nguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Ges3ó de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accep3 per a reu3litzar en obra,
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament defini3u. 
El contrac3sta ha de lliurar al promotor un cer3ficat on s'indiqui, com a mínim:
- Iden3ficació del productor dels residus
- Iden3ficació del posseïdor dels residus
- Iden3ficació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
-  Iden3ficació  del  gestor  autoritzat  que  ha  rebut  el  residu i  si  aquet  no  fa  la  ges3ó  de valorització  o  eliminació  final  del  residu,  la
iden3ficació, cal indicar també qui farà aquesta ges3ó
- Quan3tat en t i m3 del residu ges3onat i la seva codificació segons codi LER 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes u3litzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la par3da 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. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y ges3ón de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos. 
Real  Decreto 108/1991,  de 1 de febrero,  sobre la  prevención y reducción de la contaminación del  medio ambiente producida por el
amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de ges3ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i ges3ó dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E2RA7LP0,E2RA63G0,E2RA71H0,E2RA62F0,E2RA6580,E2RA6890,E2RA6770,E2RA6960,E2RA6680.

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

Operacions des3nades a la ges3ó dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del  residu no reu3litzat  en la  instal·lació autoritzada de ges3ó on se li  aplicarà el  tractament de valorització,  selecció  i

emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar  al  lloc adequat legalment autoritzat  per a que se li  apliqui el  3pus de tractament especificat en la  DT:
valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada 3pus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada 3pus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada 3pus de residu al centre corresponent. 
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Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del  residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el cer3ficat de disposició de
residus, d'acord amb l'ar3cle 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y ges3ón de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos. 
Real  Decreto 108/1991,  de 1 de febrero,  sobre la  prevención y reducción de la contaminación del  medio ambiente producida por el
amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de ges3ó dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de ges3ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i ges3ó dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
E4 - ESTRUCTURES
E43 - ESTRUCTURES DE FUSTA
E433 - BIGUES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E433F142.

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

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, u3litzats directament o formant
peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bigues 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació defini3us 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'iden3ficació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El 3pus d'unió i els materials u3litzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resis3r
sense deformacions  els  esforços  als  que estaran  sotmesos,  d'acord amb  les  indicacions  de  l'apartat  8  del  "Documento  Básico  SE-M
Estructuras de Madera".
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 3pus de fusta, escairades i elements
d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superOcies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ven3lació de la fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
La cara superior i les testes dels elements de fusta que res3n exposats a la intempèrie, cal que es3guin protegits de l'acció de la pluja, amb
elements que perme3n la ven3lació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits de la classe 1 segons la

norma UNE EN 336 per a fusta de coníferes i pollancre.
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament corresponents. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram: 

- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en
obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la
DF i reflec3r-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu
treball estructural, la peça ha de ser subs3tuïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges u3litzats. 
No  s'han  de  començar  les  unions  de  muntatge fins  que no  s'hagi  comprovat  que  la  posició  dels  elements  de  cada  unió  coincideix
exactament amb la posició defini3va. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i  Plec de Condicions
Tècniques Par3culars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de diOcil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura,
si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en
una segona fase. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent la llargària dels
encaixos i solapaments. 

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 Madera DB-SE-M. 
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. 
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 

 
E4 - ESTRUCTURES
E4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E4F7NK11.

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

Execució d'estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Parets 
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla 
- Voltes 
- Voltes d'escala 
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pilars i parets: 
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
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- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 
Arcs, voltes i llindes: 
- Col·locació de les plan3lles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'ar3cle 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència
a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
PARETS I PILARS: 
Els paraments han d'estar aplomats. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més pe3tes que mig maó. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més pe3t que el través de la peça. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les
càrregues. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves
prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt ver3cal: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Alçària parcial: ± 15 mm 
- Alçària total: ± 25 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 

- Fàbrica al llarg o través:  + 5%
- Altres fàbriques:  ± 25 mm 

PARETS DE TOTXANA: 
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior. 
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació. 
ARC: 
Els recolzaments han de resis3r sense deformacions les empentes ver3cals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. 
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de
les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. 
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Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. 
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. 
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves. 
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. 
Gruix dels junts:  8 - 15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm 
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm 
- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 
Els recolzaments han de resis3r les empentes ver3cals i les horitzontals que transme3 la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. 
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. 
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i con3nus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. 
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons. 
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior. 
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. 
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. 
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. 
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. 
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. 
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alterna3ves de cada volta i els angles i arestes han de ser con3nus. 
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves. 
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra. 
Gruix dels junts:  8 - 15 mm 
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm 
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
LLINDA: 
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT. 
Ha de ser horitzontal. 
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central de la peça. 
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de con3nuïtat, de secció no inferior al 50% de l'armadura central. 
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'ar3cle
7.5.2 del DB-SE-F. 
Llargària del recolzament:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 15 mm/total 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és
així, s'ha de fer deixant alterna3vament, filades entrants i sor3nts. 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'u3litzar dins del temps màxim establert. 
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 perme3 la  dimensió  de la peça, fins que el  morter
sobresur3 pels junts horitzontal i ver3cal. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Cal protegir l'obra executada de les accions Osiques o climà3ques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climà3ques desfavorables (temperatura alta,
vent fort, etc.). 

Pàgina:  35



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

Cal es3ntolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o
d'altres. 
ARC I VOLTA: 
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. 
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. 
El  doblat  s'ha  de fer  immediatament  després  d'acabar  el  primer full,  sempre de baix  a  dalt,  havent  regat  i  estenent  alhora  la  capa
intermèdia de morter. 
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme. 
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PARET: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 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 bas3ments, 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'u3litzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. 
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT. 
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 
m2 de superOcie de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limita3u, els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 

- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb
les exigides per la norma3va vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
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E4 - ESTRUCTURES
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E4ZW1MA2,E4ZW1MAN,E4ZW1150,E4ZW1350.

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

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de

formigó. 
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els ancoratges amb tac d'acer o químic: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges 
En els ancoratges amb perns de connexió: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC: 
El forat ha de ser perpendicular a la superOcie del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les caracterís3ques geomètriques del tac u3litzat.
Les  distàncies  mínimes  entre  la  posició  dels  ancoratges  i  el  cantell  del  material  de  base  han  de  ser  suficients  per  a  garan3r  les
caracterís3ques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de l'ancoratge. 
TAC D'EXPANSIÓ: 
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fa3ga del
material.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+ 
TAC QUÍMIC: 
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fa3ga del
material.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+ 
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ: 
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que es recolza. 
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa. 
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superOcie llisa. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC: 
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superOcie exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés.
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat.
El muntatge de disposi3us d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del 3pus u3litzat. Si el tac es de
3pus químic, cal u3litzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del 3pus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el
centre de la càpsula.
Si el cartutx es del 3pus amb aplicador exterior, cal u3litzar cartutxos que no es3guin oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel
fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat des
del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de 3pus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega l'ancoratge. 
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu
comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ: 
La superOcie de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
E4 - ESTRUCTURES
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E4ZZU001.

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

Mescla  feta  amb  sorra,  ciment,  aigua  i  components  inorgànics  per  produir  un morter  fluid,  sense  retracció,  sense  exudació  i  d'alta
resistència. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
- Abocada del morter
- Regularització de la superOcie 
CONDICIONS GENERALS: 
Resistència a flexió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 6 N/mm2
- 3 dies:  >= 8 N/mm2
- 7 dies:  >= 9 N/mm2
- 28 dies:  >= 10 N/mm2 
Resistència a compressió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 20 N/mm2
- 3 dies:  >= 45 N/mm2
- 7 dies:  >= 62 N/mm2
- 28 dies:  >= 90 N/mm2 
Ha d'estar pastat de forma que s'ob3ngui una mescla homogènia i sense segregacions.
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa.
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta.
La superOcie acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats. 

Pàgina:  38



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i
temps de pastat i u3lització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les propietats del morter.
Un cop abocat el morter la superOcie s'ha d'anivellar i regularitzar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

dm3 de volum realment executats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
 

E5 - COBERTES
E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
E541 - COBERTES DE PLANXES DE ZINC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E5414826.

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

Formació de reves3ment de cobertes amb pendent, mitjançant planxes metàl·liques llises, col·locades amb fixacions mecàniques sobre
làmina impermeabilitzant.
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Junt longitudinal amb unió plegada simple
- Junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents
- Neteja del suport
- Col·locació de la làmina
- Fixació a la base de les grapes d'ancoratge de les planxes
- Col·locació dels llistons de fusta, en la col·locació sobre l'enllistonat
- Col·locació de les planxes i engrapat dels junts
- Comprovació de l'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme i ha de formar una superOcie plana i sense defectes (cops, bonys, ratlles, etc.). 
Les planxes han d'estar col·locades amb la dimensió més gran en el sen3t del pendent. Han de quedar alineades longitudinalment en la
direcció del pendent. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes,
al3tud topogràfica, etc.). 
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sen3ts, respecte el suport 
Les fixacions han de ser de metall compa3ble amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze
o aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les pa3lles de la grapa.
Les grapes han de ser de metall compa3ble amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden u3litzar claus llisos. 
L'extrem de la pa3lla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les fixacions per
tal d'evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
La unió de les planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes.
En la unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en sen3t del vent dominant.
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En la unió amb engrapat senzill, els extrems de dues planxes con3gues en la vessant, es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els
extrems han de quedar doblegats en angle recte.
En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extrems de dues planxes con3gues en la vessant, es dobleguen en angle recte, l'extrem de la
planxa que ha de cobrir el conjunt ha de tenir una alçària superior a l'extrem de la planxa que ha de quedar per sota. Els extrems han de
quedar doblegats i engrapats conjuntament. Aquesta unió ha de quedar aplanada en el sen3t del recorregut de l'aigua.
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments.
L'extrem inferior de la planxa del carener ha de quedar engrapat amb l'extrem superior de l'úl3ma planxa de la vessant. 
No han de coincidir els junts transversals de trams diferents de coberta.
En la unió de la coberta amb els elements que la traspassin (xemeneies, lluernaris, etc.), l'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre l'element,
aquesta prolongació ha de quedar protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat a l'element i
l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els extrems ver3cals han de quedar units mitjançant engrapat
senzill. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Cavalcaments de la làmina:  >= 50 mm
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm
Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm
Unió de la coberta amb els elements sobresur3nts: 

- Alçària de la planxa:  >= 20 cm
- Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm
- Separació de les fixacions:  <= 50 cm
- Llargària dels trams de la banda de protecció:  <= 7 m 

Separació de les pa3lles d'ancoratge als extrems:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues planxes consecu3ves:  ± 5 mm
- Paral·lelisme entre el conjunt de planxes:  ± 30 mm
- Alineació entre les planxes d'una filada:  ± 2 mm
- Cavalcaments:  - 2 mm 
UNIÓ SOLDADA: 
La unió amb soldadura està permesa en cobertes amb poca pendent i en el cas de la unió entre la coberta i els diferents accessoris, a on
es3gui compromesa l'estanquitat. Sempre que s'u3litzi unions soldades en trams llargs s'han de preveure junts de dilatació.
En el cas de planxes de coure, en la unió amb soldadura, la planxa primer s'ha d'estanyar.
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm
Cavalcaments 
- Junts sotmesos a tensió:  >= 25 mm
- Junts d'estanquitat:  >= 12 mm 
JUNT TRANSVERSAL: 
Tipus de junt transversal: 
- Pendent > 30%:  engrapat simple
- Pendent >= 14%:  engrapat pla de doble plec 
Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 45 mm
- Plec planxa inferior:  >= 35 mm 
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior:  >= 10 mm
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de fixacions:  2-3
- Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 
JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ PLEGADA SIMPLE: 
Engrapat ver3cal entre dues planxes con3gües.
Ha de quedar prou elevat respecte de la coberta, per tal d'evitar les filtracions d'aigua.
Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 45 mm
- Plec planxa inferior:  >= 35 mm 
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior:  >= 10 mm
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de grapes:  6 grapes/2 m
- Nombre de fixacions:  2-3
- Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 
JUNT LONGITUDINAL AMB TAPAJUNTS SOBRE ENLLISTONAT: 
El llistó ha de ser de forma trapezoïdal, han d'estar recolzats sobre la seva base menor.
El llistó de fusta ha de tenir un envelliment natural d'almenys 6 mesos o tenir estabilitzades les seves tensions, han d'estar tractats contra
l'atac d'insectes i fongs, 
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Els llistons han de quedar perpendiculars a les llates i s'han de recolzar com a mínim en tres llates.
Les grapes d'ancoratge han d'estar col·locades sota el llistó.
En els junts, les vores de la xapa han de quedar encaixades amb les grapes col·locades en els llistons, que han de quedar doblegats sobre la
xapa.
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa.
Els tapajunts, han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre peces.
Els trams del tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals de dues
planxes con3gües, juntament amb les grapes d'ancoratge.
Cavalcament de la vora de la xapa en la unió amb el llistó:  >= 35 mm
Separació de les grapes d'ancoratge :  <= 40 cm
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m
Cavalcaments entre trams del tapajunts:  >= 50 mm
Nombre de grapes:  2 grapes/planxa 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
El suport ha de tenir una superOcie llisa i uniforme.
En el cas de suport de fusta, ha d'estar seca. Les fixacions de l'empos3ssat han de tenir el cap enfonsat en la fusta, per evitar fer malbé la
planxa.
Prèviament a la col·locació de les planxes el suport ha d'estar recobert amb una làmina impermeable, la làmina no ha de quedar adherida a
les planxes ni a la base, per a no impedir el lliure moviment de les planxes.
La làmina col·locada ha de cobrir tota la superOcie per impermeabilitzar.
Els acords de la membrana amb els paraments ver3cals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sen3t del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
La col·locació de les planxes s'ha de començar per la part inferior de la coberta. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
UNIÓ SOLDADA: 
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.
No s'han de recalentar les parts a soldar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie  amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 
- Col·locació dels llistons de fusta. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació de les peces. 
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
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E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E5Z15A20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de

gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superOcie
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superOcie 
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva cons3tució ha de ser l'adequada per
tal de rebre la resta de components de la coberta. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superOcie d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàs3c, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements ver3cals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 50 cm 
Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garan3r la unió entre aquest i la bigueta. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment.
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Els coronaments han d'estar con3nguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats
inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària:  <= 4 m 
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 
- Separació entre les peces:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superOcie tot recolzant els regles en les reglades; els
forats que res3n s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de cons3tuir una mescla homogènia que s'ha d'u3litzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superOcie del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superOcie acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de cons3tuir una mescla homogènia que s'ha d'u3litzar abans que comenci l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superOcie
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contrac3sta. 
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E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E5Z2F484.

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

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.

S'han considerat els 3pus següents:

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix

 - Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter

- Solera d'empos3ssat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques

- Empos3ssat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment rà pid i recolzats sobre

envanets de sostremort

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada

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

Formació de capa de protecció de morter de ciment:

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)

- Abocat del material i reglejat de la superOcie

- Estesa de la malla sobre el reves3ment, en el seu cas

- Execució de l'acabat, en el seu cas

- Cura i protecció del material

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:

- Replanteig de les peces

- Col·locació de les peces amb morter

Formació de solera d'empos3ssat de pi o tauler hidrofugat:

- Replanteig de les peces

 - Clavat de les peces al suport

 CAPA DE PROTECCIÓ:

Ha de quedar ben adherit al suport.

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:

Ha de tenir junts de retracció.

Junts de retracció:

- Fondària:  >= 0,7 cm

- Amplària:  aprox. 0,4 cm

- Separació entre els junts:  <= 500 cm

 Toleràncies d'execució:

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm

 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del reves3ment.

Ha de cobrir tota la superOcie per armar.

Ha de formar una superOcie plana, sense bosses.

Ha de quedar ben adherida al reves3ment.

Cavalcaments:  >= 12 cm

SOLERA:

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han

d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements ver3cals de suport. Les peces han d'estar col·locades  a trencajunt,

en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors.

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.

Toleràncies d'execució:
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- Nivell de solera:  ± 10 mm

- Planor:

      - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m

     - Solera de placa prefabricada, empos3ssat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:

Els elements de l'empos3ssat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap  enfonsat a la fusta, per evitar que

els caps puguin fer malbè la planxa.

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm

 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm

 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm

 Toleràncies d'execució:

- Pendent:  ± 0,5%

 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm

 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm

 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm

 Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm

 Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm

 Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm

 Toleràncies d'execució:

- Pendent:  ± 0,5%

 EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:

La dimensió màxima de l’element ha d’ anar perpendicular als elements ver3cals de suport. Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.

Els junts longitudinals han de ser a tocar.

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells.

Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm

Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:

La solera ha de ser plana i resistent.

Junts amb elements i paraments ver3cals:  3 cm

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m

 Toleràncies d'execució:

- Separació d'elements ver3cals:  ± 5 mm

 SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:

La solera ha de ser plana i resistent.

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.

Junts amb elements i paraments ver3cals:  3 cm

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m

 Distància entre els suports:  = llargària placa

 Toleràncies d'execució:

- Distància entre els suports:  + 20 mm

 - Alineació dels nervis:  ± 10 mm

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'u3litzar abans d'iniciar l'adormiment.

S'ha d'aplicar sobre superOcies netes.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).

Pàgina:  45



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superOcie de la capa de protecció de morter.

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar

en sec i s'ha de rejuntar amb morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superO cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot u3litzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la

unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

 
E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZJ - CANALS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E5ZJ25DP.

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

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En la canal de PVC: 
- S'admet una pendent mínima del 0,16 %
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sen3t del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser

Pàgina:  46



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sen3ts, respecte el suport 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 
- Les fixacions han de ser de metall compa3ble amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de pla3na d'acer galvanitzat
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 

- Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total
- PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per sota de les peces que formen
el ràfec i collada al suport amb morter.
El sen3t de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'u3litzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superOcies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i  parcial.  Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les
directrius i especificacions de cada assaig segons la norma3va vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a
canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 - PARETS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E612AR6L,E612MI1N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a reves3r o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'ar3cle 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més pe3t que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'ar3cle 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència
a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho perme3, aquesta travada ha de
ser per filades alterna3ves. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han
d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'úl3ma filada i aquell
element.  Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  un  material  d'elas3citat  compa3ble  amb  la  deformació  prevista  del  sostre,  un  cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del ar3cle  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'úl3ma filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'ar3cle 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per reves3r:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per reves3r:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'úl3ma filada i el sostre:  ± 5 mm 
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PARET 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 es3gui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen
aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit  de morter,  sempre que ho perme3 la  dimensió  de la peça, fins que el  morter
sobresur3 pels junts horitzontal i ver3cal. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'ar3cle 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 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 bas3ments, 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'u3litzaran, 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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades
per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'ar3cle 7.3 de la part I del CTE i demés norma3va
vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
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E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E614ATAX.

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

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a reves3r d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Doble envà ar3culat 
- 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'úl3ma filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor de les filades: 

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a reves3r:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 
- Paret vista:  ± 2 mm/m
- Paret per a reves3r:  ± 3 mm/m 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver3cals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'úl3ma filada i aquell
element.  Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  un  material  d'elas3citat  compa3ble  amb  la  deformació  prevista  del  sostre,  un  cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant,  amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals.
Sempre que la modulació ho perme3, aquesta travada ha de ser per filades alterna3ves. 
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 es3gui 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 perme3,
aquesta travada ha de ser per filades alterna3ves. 
DOBLE ENVÀ ARTICULAT: 
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons ver3cals de cada full. 
Cal que 3ngui un junt ver3cal cada 65 cm, alterna3vament 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 alterna3ves, només a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una
làmina de polies3rè expandit elas3ficat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alterna3va. 
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o ver3cal, s'ha de fer sense travar. 
Els junts ver3cals han de quedar marcats a l'enguixat. 
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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 alterna3ves 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 ven3lació distribuïts entre les parts altes i baixes. 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver3cals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'úl3ma filada i aquell
element.  Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  un  material  d'elas3citat  compa3ble  amb  la  deformació  prevista  del  sostre,  un  cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦
¦         9      ¦       <= 4          ¦
¦        10      ¦       <= 5          ¦
+--------------------------------------+ 
Regates : 
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per reves3r):  >= 50 cm
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen
aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit  de morter,  sempre que ho perme3 la  dimensió  de la peça, fins que el  morter
sobresur3 pels junts horitzontal i ver3cal. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie 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 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 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 bas3ments, 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'u3litzaran, 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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades
per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'ar3cle 7.3 de la part I del CTE i demés norma3va
vigent d'aplicació. 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
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construc3us. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 

 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E61Z14T1,E61Z1MAN.

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

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra. 
S'han considerat els elements següents: 
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer col·locats amb el mateix morter de la paret. 
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques 
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials (formigó translúcid, blocs de morter de ciment

o blocs de ceràmica alleugerida) 
- Col·locació de bas3ments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a parets de vidre emmotllat 
- Muntatge d'ancoratge de tancament  primari  a  l'estructura, amb pla3na d'acer col·locat amb soldadura o  fixacions mecàniques,  si

l'estructura es d'acer o amb fixacions mecàniques si és de formigó 
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred amb fixacions mecàniques. 
- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceràmica alleugerida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer: 
- Replanteig de la posició dels connectors
- Col·locació de l'element 
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets: 
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col·locació de les barres
- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garan3r els recobriments 
Col·locació de bas3ments de perfil U de PVC rígid: 
- Replanteig de la posició i dels elements de fixació
- Fixació de l'element al suport 
Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb pla3na o amb fleix d'acer: 
- Replanteig de l'element sobre l'estructura
- Neteja de la base
- Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret 
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Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs: 
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
- Abocada i compactació del formigó 
TRAVADA DE PARETS: 
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter de la paret. 
El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret i embegut en el morter del junt horitzontal
de l'altre. 
Si el connector s'u3litza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer a portell. 
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets interiors de la peça sobre la qual es recolza. 
La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o divisió. 
Separació del connector a la cara exterior: 
- En parets, paredons i envans per reves3r:  >= 1 cm
- En parets, paredons i envans vistos:  >= 2 cm 
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET: 
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir: 
- En parets construïdes amb peces d'argila: 

- Quan3tat de connectors:  >= 4/m2
- Separació dels connectors (en qualsevol direcció):  <= 60 cm
- Ancoratge en parets i paredons:  >= 5 cm 

- En parets de blocs de morter: 
- Separació horitzontal dels connectors:  <= 60 cm
- Separació ver3cal dels connectors:  <= dues filades 

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre 3pus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment rela3u entre elles no sigui superior a
0,1 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumula3us) 
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID: 
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent: 
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm 
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada per la DF
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm 
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS: 
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre 3pus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment rela3u entre elles no sigui superior a
0,1 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumula3us) 
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID: 
El bas3ment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret.
Ha de quedar anivellat i aplomat.
Cal que es3gui ben ajustat a l'element previst per a la seva col·locació.
Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires.
El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La llargària ha de ser la de l'emmotllat de la paret, més
15 mm.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació entre elles ha de ser l'adequada per a suportar les
càrregues horitzontals. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
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- Aplomat:  ± 2 mm/m 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER: 
La pla3na o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus plecs. 
La llargària desenvolupada de la pla3na no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la paret. 
Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral·lel a la paret. 
La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar completament embegut en el formigó del cèrcol, quan
l'ancoratge és amb pla3na de dos plecs. 
L'ancoratge amb fleix o pla3na d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions mecàniques i a la paret ha de quedar embegut en el
morter del junt. 
La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol. 
Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura an3oxidant segons les especificacions de la DF Ha de
complir les condicions fixades a la seva par3da d'obra.
Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respec3vament. 
Separació horitzontal entre ancoratges:  <= 5 m 
Separació ver3cal entre ancoratges:  <= 4 m 
Llargària de l'ancoratge:  10 cm 
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
- Llargària de l'ancoratge:  ± 10 mm 
- Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  ± 10 mm 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA: 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats que dificul3n el contacte amb l'element a què s'han
d'unir. 
El material d'aportació u3litzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les caracterís3ques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les
pluges i dels vents superiors a 50 km/h. 
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER: 
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica. 
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que es3guin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords. 
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID: 
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que es3guin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords. 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER: 
S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol. 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA: 
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat estructural bàsica. 
Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment d'u3litzar-los. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors cer3ficats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Totes les superOcies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar nega3vament la qualitat de la soldadura o perjudicar
el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
L'execució d'els diferents 3pus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A. 
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: 
La  compactació  s'ha  de  realitzar  per  vibratge.  El  gruix  màxim  de  la  tongada  depèn  del  vibrador  u3litzat.  S'ha  de  vibrar  fins  que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONNECTOR O ANCORATGE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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ARMADURA: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder u3litzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
FORMIGÓ: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural Fábrica DB-SE-F. 
FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA: 
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: 
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. 

 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E652234R,E652237R,E6522MAN.

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

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat
amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Col·locació banda acús3ca 
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts 
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superOcie plana i confnua que
ha de quedar al nivell previst. 
En el reves3ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màs3c per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjec3ves requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran 3res de menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la con3nuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció ver3cal i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
En aplacats a dues cares, els junts ver3cals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en
l'àmbit d'actuació. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu
per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que ocul3 el resultat d'aquesta, s'ha de
permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bas3ments, excepte en el cas de forats de més
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat metàl·lic. 
- Comprovació de la geometria del parament ver3cal 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 
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E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E66 - MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES
E66A - MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ACER, FIXES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E66AU005.

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

Envà format per un bas3dor metàl·lic, generalment de perfils especials d’acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàs3c,
vidre o d'altres, que serveix per dividir locals.
S’han considerat els 3pus següents:
- Mampares amb perfils d'acer
- Mampares amb perfils d’alumini
La unitat de obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació del bas3dor
- Col·locació de l'emplafonat
- Acabament i neteja

CONDICIONS GENERALS:
No s'han d'u3litzar per alçades superiors a 3,5 m.
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil con3nu de cautxú o material elàs3c per absorbir els moviments.
Els perfils ver3cals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els tensors disposats en els perfils horitzontals
superiors.
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió col·locats cada 25 cm com a màxim.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superOcie d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu reves3ment.
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos.
Les  caracterís3ques  generals  en  quan  a  especificacions  dels  perfils,  així  com  dels  elements  d'acoblament,  tensors,  pomel·les,  etc.,
corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la
Edificación" PMA i PML, respec3vament.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 20 mm

- Aplomat:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bas3dor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte acabament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTE-PMA/1977 Par3ciones: MAMPARAS DE ACERO.

NTE-PML/1976 Par3ciones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS.

 
 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E762MI0A,E7613A06LBLP.

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

Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú sintè3c no regenerat (bu3l).

S'han considerat els 3pus de col·locació següents:

- Adherides a la base amb adhesiu

- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla

- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu

- Sense adherir
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- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques

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

Membranes adherides o semiadherides:

- Neteja i preparació del suport

- Aplicació de l'adhesiu

- Col·locació de la làmina

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

Membrana no adherida:

- Neteja i preparació del suport

- Col·locació de l'element separador

- Col·locació de la làmina

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

Membrana fixada mecànicament:

- Neteja i preparació de la làmina

- Aplicació de l'adhesiu

- Col·locació de la làmina

- Col·locació de les fixacions

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superOcie per impermeabilitzar.

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).

Ha de ser estanca.

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superOcie.

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perí metre i al voltant de tots els elements que la

traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació  del qual ha de complir les especificacions fixades al

seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.

No ha de quedar 3bada.

La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L’amplària i separació de

les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu defecte, la que estableixi la DF.

Els acords de la membrana amb els paraments ver3cals han de ser aixamfranats o corbats.

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sen3t del recorregut de l'aigua.

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació

de la capa de pendents.

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments ver3cals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació .

L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta

unió ha de quedar segellada.

Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.

S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.

Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Acords amb els paraments ver3cals:

- Angles:  >= 135°

- Radi:  >= 2 cm

Cavalcaments:

- Fets a obra:  8 cm

- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm

Toleràncies d'execució:

- Nivells:  ± 15 mm

- Cavalcaments:  ± 5 mm

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:

Ha de quedar totalment adherida al suport.

Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintè3c en dissolució i amb fixacions mecàniques.

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.

El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en el seu defecte, el que determini la DF.

SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:

El segellat ha de tenir la llargària prevista.

Ha de ser con3nu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superOcie uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.

Caracterís3ques del suport:

- Pendent:
     - Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30%
     - Sense adherir:  <= 3%
     - Clavada:  >= 30%

- Planor:  ± 5 mm/2 m

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa

- Humitat:  <= 5%

Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el

mateix punt.

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les caracterís3ques dels seus components.

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:

Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar

bosses d'aire.

L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.

MEMBRANA NO ADHERIDA:

La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada d'aigua sota la membrana.

La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que es3guin fetes totes les unions.

SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o elements ver3cals que conformen el

forat, u3litzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presen3n danys deguts al transport

- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció  als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements singulars, tals com les 
vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d’estanquitat segons UNE 104400

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d’execució.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
E788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E7883202LBIP,E7883202MAN,E7882202.

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

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o ver3cals,  mitjançant l'aplicació d'un producte
líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superOcie
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i confnua, que ha de cobrir tota la superOcie a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni fissures). 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades
per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
La superOcie on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de parfcules, residus oliosos i an3adherents. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat rela3va de l'aire, indicats pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superOcie s'han de corregir abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superOcie del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat es3pulat pel fabricant. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
Ha de ser adherent sobre superOcies humides o seques. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superOcie i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
- Inspecció visual de la superOcie sobre la que s'ha d'estendre el reg. 
- Observació de l'aspecte de la superOcie acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E7B11AA0,E7B21A0L.

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

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polie3lè de 50 a 150 micres de gruix 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polie3lè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintè3cs no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garan3r la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les caracterís3ques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèx3l.
Ha de ser imputrescible i compa3ble amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèx3ls en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polie3lè:  >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèx3ls en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva
col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superOcie sobre la que s'ha d'estendre el geotèx3l 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèx3l 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us. 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com

les vores, encontres, desguassos i junts. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les caracterís3ques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del
geotèx3l. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polie3lè. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E7C9R5C1,E7C9RBC1.

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

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Amb morter per a arrebossats 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser con3nu i ha de cobrir tota la superOcie per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper krap), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va reves3t amb làmina plàs3ca (protecció elàs3ca, làmina plàs3ca de color blanc o tel decora3u), aquesta ha de quedar
situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper krap o protecció elàs3ca, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El morter ha de cobrir tota la superOcie que ha de rebre les plaques. 
En les encontres entre els paraments i els sostres, el reves3ment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el
sostre. 
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Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El suport ha de tenir una superOcie uniforme, sense defectes significa3us (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, rebaves,
etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter. 
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm. 
En temps calorós o amb vent, si la superOcie del suport es absorbent, cal humitejar la superOcie per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La norma3va ha de ser l'específica a l'ús a què es des3ni. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E811A5N2.

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

ver3cals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.

S'han considerat els 3pus següents:

- Arrebossat esquerdejat

 - Arrebossat a bona vista

 - Arrebossat reglejat

- Formació d'arestes

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

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

 - Aplicació del reves3ment

 - Cura del morter

 Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

 - Execució de les mestres

 - Aplicació del reves3ment

 - Acabat de la superOcie

 - Cura del morter

 - Repassos i neteja final

 Formació d'aresta:

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

 - Execució de l'aresta

 - Cura del morter

 ARREBOSSAT:

Ha de quedar ben adherit al suport.

El reves3ment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s’esquerdi.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una

textura uniforme.

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 ver3cal):

     - 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 confnua.

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si,

un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina  feta i s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, p er 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 dificul3n l'execució del reves3ment.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
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Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.

Quan l'arrebossat és regl ejat, 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 es3gui humida la capa d'arrebossat.

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superOcie del morter.

Per a fer assecatges ar3ficials 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 superOcie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

En paraments ver3cals:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 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 bas3ments que s'hagin embrutat.

FORMACIÓ D'ARESTA:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superOcie sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Control d’execució de les mestres

- Acabat de la superOcie

- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superOcie acabada.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superOcie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.

E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E812 - ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E8121412.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
- Formació d'aresta o de racó 
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- 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 superOcie de suport
- Aplicació del reves3ment
- Acabat de la superOcie
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del reves3ment
- Acabat de la superOcie
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superOcie 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superOcie 
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 superOcie de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments ver3cals 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 superOcie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 
- Enguixat a bona vista:  >= 50
- Enguixat 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 3pus 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. 

Pàgina:  66



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

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'u3litzi ha de tenir les mateixes caracterís3ques que
la dels paraments. 
Per a fer assecatges ar3ficials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'u3litzar addi3us 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 superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superOcie 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 superOcie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bas3ments 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 m:  No es dedueixen
- Llargàries > 1 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 norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superOcie sobre la que es realitzarà l'enguixat 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport 
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat 
- Aplicació del reves3ment 
- Acabat de la superOcie 
- Formació d'arestes i reglades de sòcol 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contrac3sta. 
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E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E83B - APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E83B514E.

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

Reves3ments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o ar3ficial.
S’han considerat els reves3ments següents:

-  Reves3ments  aplicats  en paraments ver3cals,  interiors o  exteriors  i  en faixes exteriors,  horitzontals  o ver3cals,  fixats  amb morter  i

elements metàl·lics (ganxos o pla3nes).

- Reves3ment muntat sobre estructura metàl. lica de suport per a la formació de façana ven3lada

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

En el  reves3ment de peces fixades amb morter i ganxos:

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Col·locació de les peces

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

En els reves3ments per a la formació de façana ven3lada:

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

- Comprovació de la planimetria de la façana

- Col·locació de l’estructura de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Fixació de les peces a l’estructura de suport

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

En el reves3ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.

El color i la textura han de ser uniformes en tota la superOcie.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superOcie amb la planor i l'aplomat previstos.

El reves3ment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s’esquerdi.

S'han de respectar els junts estructurals.

L'especejament ha de complir les especificacions subjec3ves requerides per la DF.

S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.

Toleràncies d'execució:

- Planor:  ± 2 mm/2 m

- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total

- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m

- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul
COL·LOCAT AMB MORTER:

Els junts entre les peces de pedra, han d’ estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no

especifica d’altres condicions.

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:

Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o pla3nes) d'acer inoxidable, col·locats  en el junt horitzontal superior, en

el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de pla3nes. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el

junt horitzontal.

Nombre de ganxos per peça:  >= 2

 Separació entre fixacions:  <= 80 cm

 Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm

 Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3
 FAÇANA VENTILADA:

El conjunt de l’ estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superOcie plana i ver3cal.

Els perfils han de quedar alineats.

Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els materials han de ser compa3bles 

entre si i adequats a les cà rregues que han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les 

peces.

Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces ni entre aquestes i l’estructura.

Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la mateixa resistència que la resta del conjunt.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

Un cop acabades les tasques de col·locació, s’ha de netejar el reves3ment i s’ha de re3rar de l’obra les restes de peces i els materials 

sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les.

Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.

No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:

El muntatge de l’  estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la

seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La posada a l'obra no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Col·locació de les peces

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el reves3ment.

No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d’execució.

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contrac3sta.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d’execució.

 
E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E83E - TRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E83EZZGB,E83EZMAN,E83E146B.

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

Reves3ment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·  locades en paraments ver3cals sobre

perfileria, mestres o pasta de guix. 
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S'han considerat els materials següents:

-  Plaques de guix laminat 

- Plaques transformades de guix laminat

S’han considerat els diferents 3pus de col·locació per a : plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat

- Sobre perfileria

 - Sobre mestres 

- Directament sobre el parament amb tocs de guix.

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superO cie amb llana dentada.

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

Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:

- Replanteig dels perfils

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils

- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Fixació de les plaques als perfils

- Segellat dels junts

Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques

- Segellat dels junts

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana dentada: 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Aplicació de masses equidistants de guix 

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada

- Fixació de les plaques

- Segellat dels junts

Col·locació de l’aïllament:

- Preparació de l'element (retalls, etc.)

- Neteja i preparació del suport

- Col·locació de l'element

MUNTATGE DE LA PERFILERIA:

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.

Ha de definir un pla ver3cal paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).

La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s’ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s’han d’encerclar amb

els muntants o mestres necessaris.

La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 2 mm

 - Aplomat:  ± 5 mm/3 m

MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:

Distància entre eixos d'alineacions ver3cals:  40 cm

 MUNTATGE DE LA PLACA: 

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de formar una superOcie plana i confnua que

ha de quedar al nivell previst.

En el reves3ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màs3c per a junts.

El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments con3nus de trasdossat no serà  menor de 350 mm.

L'especejament ha de complir les especificacions subjec3ves requerides per la DF.

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la con3nuïtat dels junts horitzontals.

Junts entre les plaques:  <= 3 mm

Toleràncies d'execució:
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- Replanteig parcial:  ± 2 mm

- Replanteig total:  ± 2 mm

- Planor:  ± 5 mm/2 m

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m

COL·LOCACIÓ DE L’AÏLLAMENT

La col·locació de l’aïllament es realitza normalment sense adherir.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.

Ha de ser con3nu i ha de cobrir tota la superOcie per aïllar.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l’aï llament), cal que la coberta i el tancament de l’edifici 
s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació.

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm

 COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:

La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l’alçaria lliure que han de cobrir.

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a

la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.

Les fixacions mecà niques, cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d’ésser la correcta.

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu

per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm

 Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm

 Toleràncies d'execució:

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:

Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats i nets.

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l’anivellament amb un regle i es verificarà  la planeitat respecte les plaques adjacents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bas3ments, excepte en el cas de forats de mé s

de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

 
E8 - REVESTIMENTS
E84 - CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E844ML01,E8443220,E84ZG1A0.

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

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i
elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cor3ners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d'escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
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- Plaques de guix laminat i transformats 
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 
- Làmel·les de PVC o metàl·liques 
- Taulers de parfcules aglomerades amb ciment 
- Plaques amb ciment pórtland més addi3us (GRC) 
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres 
- Plaques de fusta 
S'han considerat els 3pus de cel ras següents: 
- Per a reves3r, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema u3litzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras con3nu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compa3ble amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compa3ble amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si  el  fabricant del  sistema de suspensió  es diferent del  de les plaques,  planxes  o  lames,  el  constructor ha d'aportar la  documentació
necessària per verificar la compa3bilitat entre els sistemes.
Si  s'ha d'afegir  algun element a sobre del  cel  ras,  com ara aïllaments tèrmics o acús3c,  llums,  difusor d'aire,  etc,  cal  verificar que el
increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superOcie plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repar3ment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el
suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el reves3ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals ver3cals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar
al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si  es  pengen  o  s'insereixen  elements  aliens  al  cel  ras,  com  ara  llums,  difusors,  etc,  no  superaran  els  pesos  màxims  indicats  pel
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
rela3va de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracterís3ques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que
conformen per tal d'assolir les caracterís3ques requerides, caldrà seguir les pautes construc3ves indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:
     -  2 mm/m
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màs3c per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
REGISTRES: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras. 
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament. 
No ha de gravitar cap 3pus de càrrega sobre el bas3ment. 
El bas3ment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
El bas3ment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat. 
Franquícia entre la fulla i el bas3ment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El  muntatge  s'ha  de fer  seguint  les  instruccions  de  la  documentació  tècnica  del  fabricant.  S'ha  de  seguir  la  seqüència  de  muntatge
proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els 3pus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents
materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir
instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes,
aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local es3gui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat rela3va sigui inferior al 70% i
la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 3ngui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la
idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
REGISTRES: 
Per a la col·locació del bas3ment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual es3gui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bas3ment contra els impactes durant tot el procés construc3u i
d'altres que man3nguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests  criteris  inclouen  l'acabament  específic  dels  acords  a  les  vores,  sense  que  compor3  l'ús  de  materials  diferents  d'aquells  que
normalment conformen la unitat. 
REGISTRES: 
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compa3bilitat  del sistema de fixació a les estructures existents.  Es pot fer  validant  la documentació aportada pel

fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el 3pus de fixació es correspon amb l'aprovat,

el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si  s'escau, d'entrega als paraments i  suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de

l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de caracterís3ques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell  i  la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils,  la situació d'elements addicionals,  be

es3guin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

 
E8 - REVESTIMENTS
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E865U115,E865G4A5LBLP,E865G4A5LMAN,E8653BK5.

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

Reves3ments ver3cals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o adherits. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del reves3ment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superOcie plana i confnua que ha de quedar al nivell i en la
posició prevista. 
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport. 
En el reves3ment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 
L'especejament ha de complir les especificacions subjec3ves requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En espais interiors, el reves3ment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
En espais exteriors, la disposició del reves3ment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una ven3lació constant
que evi3 la formació d'humitats permanents. 
Junt ver3cal :  >= 1 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al reves3ment acabat. 
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates. 
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el parament. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del reves3ment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai
buit. 
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra
que quedin en l'àmbit d'actuació. 
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COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bas3ments, excepte en el cas de forats de més
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superOcie de suport.
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació.
- Fixació de les llates sobre el suport.
- Replanteig de l'especejament en el parament.
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
E8 - REVESTIMENTS
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E86L - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER LACAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E86LMI21,E86LMI41,E86LMI42.

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

Reves3ments ver3cals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l’obra.

S'han considerat els materials següents:

- Planxes d’acer lacat col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d’acer galvanitzat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació  de la superOcie de suport
- Comprovació de la planimetria del suport
- Fixació de la perfileria sobre el suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Fixació de les planxes a la perfileria
- Re3rada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels paràmetres admissibles.

Ha de quedar ben adherit al suport.
La subestructura ha de formar una superOcie plana i ver3cal.

Els perfils han de quedar alineats.
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En el reves3ment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).

S'han de respectar els junts propis del suport.

L'especejament ha de complir les especificacions subjec3ves requerides per la DF.
 El conjunt del reves3ment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superOcie plana i confnua que ha de quedar al nivell i en la 
posició prevista.

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s’han de mantenir paral·leles entre si.
El reves3ment ha de quedar separat del sostre i del terra o sò col un mínim de 5 mm.

Toleràncies d'execució:

- Planor:  ± 2 mm/2 m

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

- Ver3calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en

l'àmbit d'actuació.

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les planxes han d’ anar recolzades com a mínim en dos perfils.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’ entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap 
ha de ser la correcta.

Un cop acabades les tasques de col·locació del reves3ment, es procedirà  a la re3rada de l’obra de tot el material sobrant ( restes d’

embalatges, retalls de planxes, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

 

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E898K2A0,E89B5BJ0,E8981BB0,E894BBS0,E89AACJ0,E894FBF0,E89FÇBJB.

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

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superOcies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els 3pus de superficies següents: 
- SuperOcies de fusta 
- SuperOcies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- SuperOcies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament prac3cables (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 superOcie 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 3pus 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 reves3ment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
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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 reves3ment:  >= 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 rela3va de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superOcies 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 reves3ment es3gui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del
fabricant. 
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o parfcules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la u3lització de procediments ar3ficials 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 con3ngut 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  subs3tuir-los per falques de fusta de les mateixes caracterís3ques. 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 superOcies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superOcies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superOcie. Tot seguit s'han
d'aplicar les dues capes d'emprimació an3oxidant. 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 superOcies 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'u3litzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superOcies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superOcie no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garan3r 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 superOcie abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (es3u)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (es3u) 
En superOcies 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 superOcie realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superOcie corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 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, bas3ments que s'hagin embrutat. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superOcie real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie 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 superOcie 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 superOcie s'ha d'amidar expressament.
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bas3ments que s'hagin embrutat. 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superOcie de cada cara del tancament prac3cable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als
envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superOcie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superOcie 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 superOcie s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superOcie d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-
SE-A. 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superOcie a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E894 - PINTAT D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E894BBS0,E894FBF0.

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

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superOcies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els 3pus de superficies següents: 
- SuperOcies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament prac3cables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superOcie 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 3pus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
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- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el reves3ment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del reves3ment:  >= 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 rela3va de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superOcies 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 reves3ment es3gui format per més 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 parfcules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la u3lització de procediments ar3ficials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superOcies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superOcies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superOcie. Tot seguit s'han
d'aplicar les dues capes d'emprimació an3oxidant. 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 superOcies 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'u3litzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superOcies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superOcie realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superOcie a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

Pàgina:  79



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

 
E8 - REVESTIMENTS
E8A - ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E8A8AA30,E8A8AA50.

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

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superOcies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra, o aplicació de
tractaments de protecció de la fusta amb lasurs. 
S'han considerat els 3pus de superficies següents: 
- SuperOcies de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Envernissats: 
- Preparació de la superOcie a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del 3pus adequat segons la

composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís. 
Tractaments amb lasurs: 
- Preparació de la superOcie a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
En el reves3ment 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. 
Envernissats: 
Gruix de la pel·lícula seca del reves3ment: 
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat rela3va de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superOcies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el reves3ment es3gui format per més 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 parfcules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la u3lització de procediments ar3ficials d'assecatge. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El con3ngut 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  subs3tuir-los per falques de fusta de les mateixes caracterís3ques. Els nusos sans que tenen
exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant;
passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS: 
m2 de superOcie realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superOcie corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 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, bas3ments que s'hagin embrutat. 
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES: 
m2 de superOcie de cada cara del tancament prac3cable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als
envidraments segons els criteris següents: 
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Deducció de la superOcie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superOcie envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
ENVERNISSAT DE BARANA: 
m2 de superOcie d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació de la superOcie a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del 3pus adequat segons la

composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

 
E8 - REVESTIMENTS
E8J - CORONAMENTS
E8J4 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E8J4U040.

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

Formació del remat superior d'una paret. 
S'han considerat els 3pus de peces següents: 
- Pedra natural o ar3ficial collada amb morter 
S'han considerat els 3pus de morter següents per a la col·locació: 
- Morter mixt o de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superOcie amb la planor prevista a la DT. 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 
Els junts han de ser estancs. 
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afec3 a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap
a l'exterior. 
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresor3r respecte a l'acabat de la paret. 
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garan3r l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les especificacions del Plec de
Condicions Tècniques corresponent. 
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S'han de respectar els junts estructurals. 
Pendent (Façanes):  >= 10º 
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm 
Distància entre junts de dilatació: 
- Pedra ar3ficial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces
- Ceràmica:  <= 2 m 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 
Els  junts  entre les  peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i,  eventualment,  colorants,  si  la  DF no especifica d'altres
condicions. 

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, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del
morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar. 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

 
E8 - REVESTIMENTS
E8L - LLINDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E8L128H8.

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

Formació de llinda amb peces de pedra ar3ficial fixades amb morter i planxes fixades mecànicament.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Llinda amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra ar3ficial o formigó polimè ric, collades amb morter.

- Llinda de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:

- Neteja i preparació de la superOcie de suport

- Replanteig del nivell de la peça

- Col·locació de la llinda fixada amb morter

- Apuntalat de l'element

- Rejuntat de les peces

- Neteja del parament

Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:

- Neteja i preparació de les superOcies de suport 

- Replanteig de les peces

 - Col·locació i fixació de les peces

- Apuntalat de l’element

- Segellat dels junts 
- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:
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A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Ha de quedar ben adherida al suport i ha de formar una superOcie plana al nivell previst.

El cantell de la llinda no ha de sobresor3r respecte del pla de l'acabat de la paret.

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m

- Nivell:  ± 10 mm

LLINDES DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:

Els extrems de la llinda s'han de recolzar en els brancals de l'obertura.

Els junts entre les peces han d'estar reblerts  amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants,  si  la DF no especifica d'altres

condicions.

Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.

LLINDES DE PLANXA: 

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d’un metall compa3ble amb el de la planxa.

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé  el metall.

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació  del metall.

Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C

 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.

LLINDES DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.

Cada peça s'ha de col·locar a truc de maceta.

No s'ha de desapuntalar fins al cap de 7 dies, com a mínim.

La rejuntada s'ha de fer un cop desapuntalada la llinda.

LLINDES DE PLANXA: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer,

teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix , els morters de ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer,

teca, etc.), la calç, l’acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

 
E8 - REVESTIMENTS
E8M - BRANCALS
E8MA - BRANCALS AMB PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E8MAUMAN,E8MAU050.

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

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons,
minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
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Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presen3n defectes. 
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

 
E8 - REVESTIMENTS
E8N - PECES ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
E8N9 - PECES ESPECIALS DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E8N9TD18.

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

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons,
minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sen3t de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presen3n defectes. 
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

 
E9 - PAVIMENTS
E92 - SUBBASES
E921 - SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E921R01F.

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superOcie de l'úl3ma tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'u3litzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot u3litzar material  granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al
tractament d'aquests residus. 
La superOcie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que re3nguin aigua sobre la seva superOcie. 
En tota la superOcie s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima
ob3nguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u u3litzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran u3litzar  materials  granulars reciclats,  àrids reciclats de  residus de construcció  i  demolició,  àrids siderúrgics,  subproductes i
productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació ver3cal Ev2 (assaig de càrrega de placa està3ca de 300 mm), segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 

Pàgina:  85



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

- Categoria d'esplanada E2: 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

- Categoria d'esplanada E1: 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions 3pus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions 3pus. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot 3pus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'ar3cle 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superOcie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes
previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superOcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la par3da
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es
considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'ar3cle 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a
col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma con3nua i sistemà3ca disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no perme3n
la u3lització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat defini3vament. Els defectes que es derivin d'aquest
incompliment han de ser reparats pel contrac3sta segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició
de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot u3litzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es
superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òp3ma
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óp3ma 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Par3culars. La DF definirà si
es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats ob3nguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els
equips proposats pel Contrac3sta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superOcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
*  Orden FOM/2523/2014,  de  12 de diciembre,  por la que se actualizan determinados arfculos del  pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, rela3vos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas
de contención de vehículos. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de
Carreteras. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Par3culars o mitjançant assaig i els

resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, re3rant el que presen3 restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de

grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superOcie sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superOcie després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resul3 d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superOcie de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE

103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils

transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000

m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 

- La densitat mitjana ob3nguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar
resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja ob3nguda és inferior, es tornarà a
compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat: 
- Els resultats ob3nguts 3ndran caràcter informa3u i no cons3tuiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport: 
- El mòdul de deformació ver3cal Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'ar3cle 510.7.2 del PG3

vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'ob3nguin aquests valors. 
- Gruix: 

- El gruix mig ob3ngut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent
manera: 
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la

minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contrac3sta. 
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el

material necessari de les mateixes caracterís3ques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contrac3sta. 
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot 3ngui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas

d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant: 

- Les  diferències  de  cota  entre  la  superOcie  ob3nguda  i  l'establerta  en  els  Plànols  del  Projecte  no  superarà  les  toleràncies
especificades a l'ar3cle 510.7.3 del PG3 vigent, ni exis3ran zones que re3nguin aigua: 
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superOcie sempre que es compensi la

minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contrac3sta.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contrac3sta. 

- Regularitat superficial: 
- Quan els resultats ob3nguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i

es tornarà a compactar i refinar per compte del Contrac3sta. 
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E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E937 - SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9371AG6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discon3nuïtats.
La superOcie acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència caracterís3ca del formigó es comprovarà d'acord amb l'ar3cle 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superOcie del formigó humida. Aquest
procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecu3ves dels vibradors al 70% de la
u3litzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la
massa de formigó i quedi recobert per la beurada 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E93A14E0,E93A3120,E93AH2B6HVLH.

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

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.

S'han considerat els 3pus següents:

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
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 - Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment

 - Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora

 - Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix

 - Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment

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

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:

- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra

- Humectació de les peces de terratzo

- Col·locació del morter per a cada peça

- Col·locació de les peces a truc de maceta

- Neteja de la superOcie acabada

- Col·locació de la beurada

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:

- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament

- Col·locació de la pasta allisadora

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:

- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament

- Col·locació dels junts

- Col·locació del morter o formigó

- Protecció del morter o formigó fresc i cura

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superOcie plana.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.

Toleràncies d'execució:

- Nivell:  ± 10 mm

- Planor:  ± 4 mm/2 m

- Celles:  <= 1 mm

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superOcie plana, fina, llisa i de porositat homogènia.

Toleràncies d'execució:

- Nivell:  ± 10 mm

- Gruix:  ± 1 mm

 - Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m

 LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:

No hi ha d'haver esquerdes ni discon3nuïtats.

La superOcie acabada ha d'estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3

del gruix i una amplària de 3 mm.

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han

d'estar reblerts amb polies3rè expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2

La resistència caracterís3ca del formigó es comprovarà d’acord amb l’ ar3cle 86 de l’EHE-08

Toleràncies d'execució:

- Nivell:  ± 10 mm

- Gruix:  ± 5 mm

 - Planor:  ± 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MORTER DE CIMENT:

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificul3n l'adherència.

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superOcie del morter.
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La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

TERRATZO:

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada.

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.

PASTA ALLISADORA:

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificul3n l'adherència.

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d’assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d’assecat lent.

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és

d'assecatge lent.

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.

LLOSA DE FORMIGÓ:

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superOcie del formigó humida. Aquest

procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec

 - 7 dies en temps humit

 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superO cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els

criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLOSA DE FORMIGÓ:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA:

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

 
E9 - PAVIMENTS
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9C14611.

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

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superOcie acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superOcie plana. 
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
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En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm 
- Rec3tud dels junts:  <= 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superOcie del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa confnua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

E9 - PAVIMENTS
E9M - PAVIMENTS CONTINUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9M11028.

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

Reves3ment con3nu per a paviments. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Paviment de resina sintè3ca en dues capes, amb o sense imprimació 
- Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura 
- Paviment amb morter autoanivellant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reves3ment de resines: 
- Preparació i comprovació de la superOcie
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- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte
- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
- Neteja final de la superOcie acabada
- Protecció del reves3ment col·locat 
Morter autoanivellant: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col-locació de la imprimació fixadora
- Col-locació de la pasta allisadora 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El reves3ment ha de formar una superOcie plana i llisa. 
En el reves3ment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 10% 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
ACABAT PINTAT: 
Han d'estar pintades totes les superOcies indicades a la DT. 
En el reves3ment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats pel fabricant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja. 
Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte 3ngui un aspecte homogeni. 
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superOcie a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificul3n l'adherència. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o parfcules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES: 
S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm. 
Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm):  3-4 h 
PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT: 
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o suscep3bles d'humitat per capil·laritat.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificul3n l'adherència.
Prèviament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament  barrejat amb sorra fina.
S'han de respectar els junts estructurals.
S'han de deixar junts perimetrals quan la superOcie sigui superior a 12 m2 i és recomanable deixar junts de par3ció per a superOcies
superiors a 20 m2.
S'ha d'esperar de 4 a 6 h, desprès de l'aplicació de l'emprimació fixadora, per col·locar el morter.
L'aplicació d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui trepitjar l'anterior.
Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta s'haurà d'apagar 24 h abans.
La preparació de l'emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva aplicació.
Temps d'espera per col·locar el reves3ment:
- Ceràmica, moqueta:  8 a 12 h
- Parquet, plàs3cs:  12 a 24 h
- Pintura:  72 h 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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E9 - PAVIMENTS
E9P - PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
E9P7 - PAVIMENTS DE GOMA BICAPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9P7129F.

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

 Formació de paviment sintè3c en làmines o llosetes.

S'han considerat els 3pus següents:

- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.

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

Paviment de goma:

- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament

- Col·locació de l'adhesiu

- Col·locació de les làmines o les llosetes

- Execució dels junts entre làmines

- Neteja de la superOcie del paviment

- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superOcie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.

Les là mines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superOcie plana i llisa de textura uniforme.

La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 5 mm

- Planor:  ± 4 mm/2 m; C elles:  <= 2 mm

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m

 PAVIMENT DE GOMA: 

Toleràncies d'execució:

- Celles:  <= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.

En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.

La humitat rela3va durant la instal·lació  ha d’estar entre el 50 i el 60 %

El paviment s'ha de col·locar quan el local es3gui acabat i envidrat.

 El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.

S'han de respectar els junts propis del suport.

 El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 

(UNE_EN_ISO 6506/1).

Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.

Per a la col·locació de là mines, les 3res han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de

tallar i enganxar la superior.

El paviment no s’ ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

PAVIMENT DE GOMA: 

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.

Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.

Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superO cie corresponent a obertures, d'acord amb els 

criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que compor3 l'ús  de material diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Preparació i comprovació de la superOcie d’assentament.
- Col·locació de l’adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts 
- Segellat dels junts (en cas de goma)
- Neteja i protecció del paviment acabat

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d’execució.

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contrac3sta.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.

No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d’execució.

 
E9 - PAVIMENTS
E9S - PAVIMENTS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9S2LN3B,E9S2MQ3B,E9S2MAN.

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

Formació de paviment metàl·lic.
S’han considerat els 3pus següents:
- Amb peces d’entramat d’acer galvanitzat amb pla3nes
- Amb planxes d’acer galvanitzat
S’han considerat les col·locacions següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb soldadura

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Comprovació, preparació i neteja de la superOcie d’assentament
- Col·locació prèvia, repar3ment i anivellat de les peces
- Fixació defini3va i neteja

CONDICIONS GENERALS:
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles.

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Les peces han d’estar recolzades i fixades al suport formant una superO cie plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 5 mm
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- Planor:  ± 4 mm/2 m

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m

- Ressalts entre peces: < 2 mm

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificul3n el contacte amb l'element que s'han

d'unir.

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació  de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini3vament.

No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat prac3cats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.

El material d’aportació u3litzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les caracterís3ques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.

La soldadura no ha de tenir cap defecte que cons3tueixi seqüència en una llargària  superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió

d'escòria o porus.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions dels cordons de soldadura:

     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm

     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm

     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm

     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

 El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials.

S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen a les especificades al projecte.

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge u3litzats.

No  s'han  de  començar  les  unions  de  muntatge fins  que no  s'hagi  comprovat  que  la  posició  dels  elements  de  cada  unió  coincideix

exactament amb la posició defini3va.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n:

- Per arc elèctric manual amb elèctrode reves3t

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb elèctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas ac3u

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ac3u

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.

A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els detalls, mida i

3pus de les unions, especificacions dels 3pus d’electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discon3nua i

comprov acions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en

front l’esquinçament laminar, referència al pla d’inspecció i assaigs, i tots els r equeriments per al iden3ficació de les soldadures.

Les soldadures s’ han de fer per soldadors cer3ficats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.

La coordinació  de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 3pus d’operació que supervisen.

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superOcies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de

fissures.

Totes les superOcies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar nega3vament la qualitat de la soldadura o perjudicar

el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.

 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant disposi3us adequats o soldadures de

punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.

Els disposi3us provisionals u3litzats per al muntatge de l’estructura, s’han de re3rar sense fer malbé les peces.

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans ar3ficials.
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.

No s’han d’u3litzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superO cie corresponent a obertures, d'acord amb els 

criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que compor3 l'ús  de material diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.
 
 

E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9U21AAD.

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

Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter.

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

- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter

- Col·locació de la beurada

- Neteja del sòcol acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superOcie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superOcie plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 5 mm

- Planor:  ± 4 mm/2 m

- Celles:  <= 1 mm

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs  es donaven aquestes condicions,

s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superOcie confnua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1 cm.

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superOcie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargà ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els

criteris següents:

- Obertures d’amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%

- Obertures d’amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.
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E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9U7U010.

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

Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols. 
S'han considerat els 3pus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la fusta de roure o de castanyer: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols 
En la fusta de pi: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions. 
La superOcie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superOcie plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar a tocar. 
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò. 
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Separació entre el sòcol i el reves3ment del parament:  <= 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el reves3ment es3guin acabats i el local es3gui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
FUSTA DE PI: 
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la
pintura d'acabat superficial. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% 
FUSTA DE PI: 
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9UA - SÒCOLS D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9UAZP12.

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

Sòcol metàl·lic col·locat amb fixacions mecàniques o adhesiu.

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

- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament

- Col·locació del sòcol amb fixacions mecàniques o adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.

La superOcie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superOcie plana i  llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col·locar a tocar.

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 5 mm

- Planor:  ± 4 mm/2 m

- Celles:  <= 1 mm

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m

- Separació entre el sòcol i el reves3ment del parament:  <= 2 mm

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el reves3ment es3guin acabats i el local es3gui envidrat.

El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargà ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els

criteris següents:

- Obertures d’amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%

- Obertures d’amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

 
E9 - PAVIMENTS
E9V - ESGLAONS
E9V7 - ESGLAONS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9V7U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de fusta massissa col·locades amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie de recolzament
- Replanteig de les peces i de les fixacions
- Col·locació de les peces amb fixacions mecàniques
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, esberlades, estellades, descantonades, amb cops ni d'altres defectes superficials
apreciables.
No ha de tenir nusos en els cantells i a l'interior de la peça no han de ser saltadissos.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
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La superOcie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades i fixades mecànicament al suport, formant una superOcie plana i llisa.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'acord per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT
El cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Planor de les celles:  ± 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,5%
- Fals escaire:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En el moment de la col·locació, la fusta ha de tenir una humitat no superior al 8% en zones de l'interior i del 12% en zones del litoral.
La fusta ha de tenir un envelliment natural com a mínim de 6 mesos o s'hauran d'haver estabilitzat les seves tensions.
Abans de la col·locació cal aplicar un tractament amb un protector químic insec3cida-fungicida. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
E9 - PAVIMENTS
E9V - ESGLAONS
E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9VZ19AK.

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

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas.

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

- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament

- Col·locació de les peces amb morter

- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la  resistència o la

qualitat.

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superOcie de recolzament per al reves3ment superior, plana i

llisa.

L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista.

Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de morter de

ciment.

ACABAT ARREBOSSAT:

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

El suport ha de ser net i humitejat.

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

ACABAT ARREBOSSAT:

 El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques.

Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superOcie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.
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E9 - PAVIMENTS
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9Z21100,E9Z2A100.

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

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superOcie adequada per a ser polida posteriorment. 
A la superOcie del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les 
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat 
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superOcie adequada per a rebre un paviment prim o ser
abrillantada posteriorment. 
La superOcie del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes. 
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC: 
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra 
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció. 
La superOcie del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser
an3lliscant. 
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: 
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superOcie ha de quedar plana i afinada.
En paviments an3cs no hi ha d'haver ressalts ni capes an3gues de vernís i cera. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Als racons i a les vores del paviment, pel seu diOcil accés, s'han de fer les operacions amb una màquina radial de discs flexibles i s'han
d'acabar manualment. 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les
marques del rebaix. 
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superOcie passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques
anteriors i deixar la superOcie completament preparada. 
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC: 
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superOcies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer  en dues fases:  a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i  a la segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador
d'abrillantament.
En  totes  dues  operacions  s'ha  de  passar  la  màquina  amb  una  monyeca  de  llana  d'acer  fins  que  la  superOcie  que  es  tracta  es3gui
completament seca. 
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors. 
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: 
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals d'humitat rela3va i temperatura. 
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat rela3va entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera
recomanats en funció del 3pus d'adhesiu són els següents: 
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies 
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La quan3tat de passades depèn dels
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desnivells de la superOcie i de la duresa del vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona passada en la diagonal oposada i la tercera
i la quarta en paral·lel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superOcie i eliminar la pols amb aspirador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que compor3 l'ús de material diferents d'aquells  que
normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
E9 - PAVIMENTS
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z5 - ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, E9Z5U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació del junt
- Col·locació del tapajunts 
CONDICIONS GENERALS: 
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple.
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de con3nuïtat ni d'altres defectes superficials.
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts.
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rec3tud prevista.
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment en tota la seva llargària.
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 2 mm 
- Rec3tud:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EA1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 
EA14MIR5,EA14MIR6,EA14MIR7,EA14MIR8,EA14MIR9,EA14MI10,EA14MI07,EA14MIZ9,EA11D3E5,EA11DMAN,EA14MI11,EA14MI13,EA11D
3MA,EA14MIAM.

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

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament d'obertura i
tancament, col·locades sobre un bas3ment de base o directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció defini3va a la paret o bas3ment de base i segellat
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- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bas3ment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap 3pus de càrrega sobre el bas3ment. 
El bas3ment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que por3 ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acús3c previstos. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent
indicats a la DT. 
Franquícia entre la fulla i el bas3ment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bas3ment respecte de la paret:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bas3ment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual es3gui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bas3ment contra l'impacte durant tot el procés construc3u, i d'altres
que man3nguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats. 
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bas3ment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va
aixecant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA: 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bas3ment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superOcie del bas3ment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bas3ments en altre cas. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
EAM2 - TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EAM2U020.

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

Tancament de vidre d'apertura automà3ca, amb vidre laminar, perfils d'alumini,  radars detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament, col·locat i connexionat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 
Els mecanismes de lliscament han de garan3r un accionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
No ha d'exis3r contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. 
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La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i caracterís3ques adequades a la superOcie i pes de les fulles. 
Els accessoris i automa3smes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compa3bles entre si. Per aquest mo3u, el muntatge i les connexions dels
equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els equips que necessi3n operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que perme3n la plena accessibilitat
de totes les seves parts. 
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm 
Franquícia de les fulles: 
- Franquícia superior:  3 mm
- Franquícia inferior:  7 mm
- Franquícia entre les fulles:  2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El  muntatge  s'ha  de fer  seguint  les  instruccions  de  la  documentació  tècnica  del  fabricant.  S'ha  de  seguir  la  seqüència  de  muntatge
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions del quadre de comandament. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques dels elements. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
La par3da inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Par3ciones: Puertas de Vidrio 

 

 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 
EAQDZP18,EAQDMAN2,EAQDMAN3,EAQDMAN4,EAQEA184,EAQDMAN7,EAQDMAN8,EAQDZ215,EAQDMA09,EAQDMA11,EAQDMA12,EAQ
SC133,EAQDMA15,EAQDMA16,EAQDMA17,EAQEMA19.

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

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bas3ment amb tota la ferramenta, fron3sses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta
- Rec3ficació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació defini3va
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bas3dor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no por3 tanca s'ha de fixar al bas3ment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bas3ment:  ± 1 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
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PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bas3ment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bas3ment:  >= 3 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bas3ment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bas3ment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bas3ment:  <= 0,2 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés construc3u. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció defini3va a la paret o bas3ment 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 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la par3da. 

 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAS - PORTES TALLAFOCS
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EASAZP07,EASAZMAN,EASAMI68.

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

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automà 3c per termofusible.

S'han considerat els 3pus següents:

- Portes de fulles batents

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

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compa3bles

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge

- Fixació del bas3ment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.

Ha d'obrir i tancar correctament.

Toleràncies d'execució:

- Anivellament:  ± 1 mm

 - Aplomat:  <= 3 mm (enfora)

 PORTES DE FULLES BATENTS:

El gir s'ha de fer en el sen3t d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En la porta de fusta, un cop re3rats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.

En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de les cares de contacte entre el bas3ment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de

regular amb la posició de les fron3sses de les fulles.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad

en caso de incendio DB-SI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compa3bles

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge

- Fixació del bas3ment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’ execució de la unitat.
No s’ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d’execució.

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contrac3sta.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la par3da.

 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAT - PORTES ACÚSTIQUES
EATA - PORTES ACÚSTIQUES DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EATA6J27.

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

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica prac3cable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i
tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Porta acús3ca amb reblert de material aïllant i fonoabsorbent, col·locada sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bas3ment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap 3pus de càrrega sobre el bas3ment. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bas3ment:  <= 0,2 cm 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bas3ment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que por3 ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acús3c previstos. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la
norma UNE 85103. 
El bas3ment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
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Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bas3ment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual es3gui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bas3ment contra els impactes durant tot el procés construc3u i
d'altres que man3nguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes aba3bles. Definiciones, clasificación y caracterís3cas. 
PORTA ACÚSTICA: 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAU - DIVISÒRIES MÒBILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EAU15C40.

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

Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bas3dor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o
d'alumini,  cobert  amb  planxes  d'aglomerat  de  fusta,  plàs3c,  vidre  o  d'altres,  amb  propietats  acús3ques  i  que  serveix  per  dividir
provisionalment locals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments
- Col·locació dels mòduls
- Comprovacions de funcionament
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs. 
El material i 3pus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació. 
Les caracterís3ques han de ser les especificades en la DT. 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, u3lització i manteniment, marcatges, e3quetes i
declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la norma3va vigent de marcatge CE o altres norma3ves d'aplicació. 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superOcie d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu reves3ment. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla respecte al previst :  ± 1 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions
de la DT o la DF. 
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles
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actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compa3bles amb els materials a instal·lar. 
Abans  de procedir  al  muntatge dels  elements,  cal  localitzar,  senyalitzar  i,  en  cas  necessari,  protegir  els  serveis  i  elements  per evitar
malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar. 
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i  del fabricant i  amb els
mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element. 
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resul3 més efec3u en funció de la situació, volum i pes dels
elements a instal·lar. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del
projecte i no tenen desperfectes. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte  funcionament. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i
disposició d'aquests per a la correcta ges3ó de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT
del fabricant o de la DT del projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les operacions necessàries pel seu correcte acabament. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EB12MIAM,EB122JAM.

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

Baranes cons3tuïdes per un conjunt de perfils que formen el bas3dor i l’ampit de la barana, col·locades en la seva posició defini3va i

ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.

S'han considerat els 3pus següents:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques

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

Barana metàl·lica:

- Replanteig

- Preparació de la base

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o  la indicada per la DF.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada

variació d'alçada.

L’estructura pròpia de la barana ha de resis3r una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre

la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El valor caracterís3c de la de força ha de ser de:

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m

- Resta de categories:  0,8 kN/m

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones des3nades al públic en establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurrència,

en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles infan3ls, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la

línea d’inclinació de l’escala.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 10 mm

- Horitzontalitat:  ± 5 mm

- Aplomat:  ± 5 mm/m
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BARANA METÀL.LICA:

Els muntants han de ser ver3cals.

Ha d'estar  subjectada sòlidament  al  suport  amb ancoratges d'acer collats amb morter  de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions

mecàniques, protegits contra la corrosió.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.

Toleràncies d'execució:

- Alçària:  ± 10 mm

- Separació entre muntants:  Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garan3r la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aplomat de

l’element fins que quedi fixat defini3vament al suport.

BARANA METÀL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució  fins al

moment de la col·locació dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, pla3nes o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de

les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'u3litzar abans de començar l'adormiment.

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad

de u3lización DB-SUA.

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un 10% dels punts on es situaran els 
elements d’ancoratge.
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 
desplaçaments a la base de fonamentació.

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l’inspecció  visual i per tant, en l’experiència de 
l’inspector en aquest 3pus de control.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb

les exigides per la norma3va vigent.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.
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EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB14 - PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EB146A01,EB146C01,EB14ZP44.

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

Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d’acer.

S'han considerat els 3pus de col·locació següents:

- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció

- Ancorada a l’obra amb morter de ciment

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

Col·locació amb fixacions mecàniques:

- Replanteig

- Fixació dels suports a la base

- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:

- Replanteig

- Formació dels caixe3ns d’ancoratge junt

- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor

CONDICIONS GENERALS:

El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 10 mm

- Planor:  ± 5 mm

 - Aplomat:  ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:

S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.

Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S’ha de subjectar sòlidament a l’obra amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs.
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.
Els ancoratges han de garan3r la protecció contra empentes i cops durant el procés d’instal·lació, i alhora, han de mantenir l’ aplomat de 
l’element fins que quedi defini3vament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l’ancoratge s’ha d’u3litzar abans de començar l’adormiment. Durant l’adormiment no s’han de 
produir moviments ni vibracions de les peces.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS
EB32 - REIXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EB32U060.

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

Reixa cons3tuida per un conjunt de perfils que formen el bas3dor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva posició defini3va i ancorada
amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixe3ns d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
REIXA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser ver3cals. 
Ha d'estar  subjectada  sòlidament  al  suport  amb ancoratges  collats  amb morter  de ciment pòrtland o fixacions  mecàniques.  Tant els
ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garan3r la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de
l'element fins que quedi fixat defini3vament al suport. 
REIXA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al
moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, pla3nes o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de
les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'u3litzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB7 - PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EB71MAN2,EB71UA10,EB71UC10,EB71UH20,EB71US10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes  an3caigudes,  instal·lats  de  forma  permanent  a  l'edifici,  per  tal  de  garan3r  que  les  feines  de  manteniment  en  llocs  sense
proteccions col·lec3ves front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge
- Fixació dels elements d'ancoratge
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda 
CONDICIONS GENERALS: 
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents. 
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser els indicats a la
DT. 
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona
que cal protegir. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del sistema. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i  cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser
obstacles no previstos al disseny, i represen3n un perill en cas de caiguda. 
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i
dels esforços als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles. 
Si el sistema de fixació dels  ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han d'u3litzar  elements auxiliars que
garanteixin l'estanquitat del sistema. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I  COLUMNA PER A
SUPORT D'ANCORATGE: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EC151E01,EC151C01,EC151MAN.

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

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta,  acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acú s3ca de

balconera subs3tuint els vidres an3cs per vidre laminat.

S'han considerat els 3pus següents:
- Vidre laminar de seguretat

S'han considerat les formes de col·locació següents:

- Col·locació amb llistó de vidre

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màs3c sobre buit d’obra irregular

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

Col·locació amb llistó de vidre:

- Neteja dels perfils de suport

- Aplicació d'una primera capa de màs3c en el perímetre

- Col·locació de les falques de recolzament

- Col·locació de la fulla de vidre en el bas3ment

- Aplicació d'un cordó de màs3c omplint l'espai entre el vidre i el galze

- Col·locació del llistó perimetral

- Allisat del màs3c i neteja final

Col·locació amb perfils conformats de neoprè:

- Neteja dels perfils de suport

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre

- Col·locació de la fulla de vidre en el bas3ment
Col·locació amb màs3c sobre buit d’obra irregular:

- Confecció de plan3lles

- Retall a mida del vidre

- Neteja i preparació del suport

- Aplicació d’una primera capa de màs3c en el perímetre del buit

- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra

- Fixació del vidre al buit d’obra

- Aplicació d’un cordó de màs3c omplint l’espai entre el vidre i el buit

- Allisat del màs3c i neteja final

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
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No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.

Tots els materials u3litzats han de ser compa3bles entre ells.

El conjunt ha de ser totalment estanc.

Quan el vidre és reflector, la superOcie reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.

Els vidres laminars de seguretat o an3bala han d'estar col·locats  de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la

indicada com a tal pel fabricant.

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l

 Alçària del galze i franquícia perimetral:

- Vidre laminar o simple :

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix  │Semiperímetre │Alçària del │ Franquícia  │
│ vidre  │   vidre      │   galze    │perimetral  │
│  (mm)  │    (m)       │   (mm)     │   (mm)     │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│        │   <= 0,8     │ 10   ± 1,0 │  2   ± 0,5 │
│        │  0,8 - 3     │ 12   ± 1,0 │  3   ± 0,5 │
│ <= 10  │    3 - 5     │ 16   ± 1,5 │  4   ± 0,5 │
│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │
│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│        │   <= 0,8     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │
│        │  0,8 - 3     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │
│  > 10  │    3 - 5     │ 18   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │
│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │
│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │          Amplària galze                │
│   vidre      │ lateral   │Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  │
│    (m)       │   (mm)    │             (mm)                       │
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│   <= 4       │     3     │       Gruix vidre + 6                  │
│    > 4       │     5     │       Gruix vidre + 10                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.

Toleràncies d'execució:

- Franquícia lateral i amplària del galze:

 - Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix  │Semiperímetre │Franquícia │Amplària  │
│ vidre  │   vidre      │ lateral   │ galze    │
│ (mm)   │    (m)       │   (mm)    │ (mm)     │
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 -  7 │              │           │ ± 1,0    │
│ 8 - 13 │              │           │ ± 1,5    │
│18 - 20 │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 2,5    │
│26 - 28 │              │           │ ± 3,0    │
│43 - 45 │              │           │ ± 5,0    │
│59 - 61 │              │           │ ± 6,5    │
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 - 7  │              │           │ ± 1,5    │
│ 8 - 13 │              │           │ ± 2,0    │
│18 - 20 │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 3,0    │
│26 - 28 │              │           │ ± 3,5    │
│43 - 45 │              │           │ ± 5,5    │
│59 - 61 │              │           │ ± 7,0    │
└──────────────────────────────────────────────┘

VIDRE TREMPAT:

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
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Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la

seva llargària.

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el 3pus de material i la superOcie del vidre.

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.

S'ha de fer un segellat con3nu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.

Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al foc:

┌───────────────────────────────┐
│ Gruix  │Amplària │Tolerància  │
│ vidre  │falques  │            │
│ (mm)   │ (mm)    │  (mm)      │
│────────│─────────│────────────│
│ 6 - 7  │  10     │ ± 1,0      │
│ 8 - 11 │  14     │ ± 1,0      │
│12 - 13 │  16     │ ± 1,5      │
│18 - 20 │  23     │ ± 2,0      │
│26 - 28 │  31     │ ± 3,0      │
│43 - 45 │  48     │ ± 5,5      │
│59 - 61 │  64     │ ± 7,0      │
└───────────────────────────────┘

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màs3c compa3ble i ha de quedar enrasat en tot el seu  perímetre.

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.

La posada a l'obra no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT.

S’han de considerar les  respec3ves  dimensions segons  els  criteris  següents,  cal  prendre el  múl3ple  immediat  superior  en cas  que la

dimensió  no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:

- Llargària i amplària: Múl3ples de 3 cm

- Unitats amb superOcie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presen3n danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d’execució.
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EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC1K - MIRALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EC1K1301.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Adherit sobre tauler de fusta 
- Amb fixacions mecàniques al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior. 
Distància entre els miralls:  >= 1 mm 
 
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 
No s'han d'u3litzar adhesius que con3nguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall. 
 
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàs3ca per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall. 
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la
circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respec3ves dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múl3ples de 6 cm 
Cal prendre el múl3ple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, ED111B21.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sen3t del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lec3va 
Quan es subjecten a paraments ver3cals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàs3c i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla
asfàl3ca o material elàs3c. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, ED15B771.

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

Baixants i conductes de ven3lació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sen3t del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ven3lació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

Pàgina:  115



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i  evitar la formació de
condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ven3lació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ven3lació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ven3lació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms ver3cals: <= 1%, <= 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i  parcial.  Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les
directrius i especificacions de cada assaig segons la norma3va vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a
canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED1Q - AÏLLAMENTS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, ED1Q1132.

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

Col·locació d'aïllament acús3c per a baixants. 
S'han considerat els materials següents: 
- Banda bicapa autoadhesiva formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polie3lè re3culat i termosoldat  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes 

Pàgina:  116



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- replanteig de la unitat d'obra
- neteja de la superOcie dels tubs
- col·locació de l'aïllament
- re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
S'ha de col·locar en contacte con3nuat amb tota la superOcie del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb el funcionament d'altres elements de la instal·lació, com ara vàlvules de
ven3lació, etc. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans  de col·locar  l'aïllament s'ha  de netejar  la  superOcie del  tub de restes  d'adhesius,  dissolvents,  brufcia  de la  mateixa  obra  i  de
qualsevol altre material que pugui malmetre l'adherència de la pel·lícula adhesiva de l'aïllament. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la re3rada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls, així com a la neteja de la
unitat d'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED3F - PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, ED3F3MAN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els 3pus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o
registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superOcie d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compa3ble amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de
formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'herme3citat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sor3da de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sor3da de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superOcie.
Els orificis d'entrada i sor3da de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICONS PREFABRICATS: 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat 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. 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 - DRENATGES
ED5L - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, ED5L36G3.

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

Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on pugui circul·lar l'aigua. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Col·locada amb fixacions mecàniques 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Làmina col·locada no adherida: 
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Comprovació de la superOcie de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superOcie per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sen3t del recorregut de l'aigua. 
Els acords de la membrana amb els paraments ver3cals han de ser aixamfranats o corbats. 
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat
2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superOcie a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de
l'humitat (terreny). 
Ha de ser imputrescible i compa3ble amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 50 mm/m 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superOcie.
Nombre de fixacions:  2/m2 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

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. 
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ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 - CLAVEGUERONS
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, ED7FEB7P,ED7FR112,ED7FR312,ED7FR412.

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

Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la par3da d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resis3r els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el
règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sen3t del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repar3des a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàs3c. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les
variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de
sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada  la  canonada,  i  abans del  reblert  de  la  rasa,  han de quedar fetes sa3sfactòriament les proves de pressió  interior  i
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superOcie en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
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En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transpor3n aigua es recomana una alçària mínima de 0,90m. sempre que es3guin a
l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 0,90m. es requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió  i  fonaments  o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions
normals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i con3nu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'u3litzin. 
El material que s'u3litzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superOcie del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els
treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garan3nt la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contrac3sta ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
Es de bona pràc3ca l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sen3t de circulació que el previst per al flux
de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presen3n algun defecte. 
Abans de la col·locació dels  elements cal comprovar que la rasant,  l'amplària,  la fondària i  el nivell  freà3c de la rasa corresponen als
especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràc3ca muntar els tubs en sen3t ascendent, assegurant el desguàs
dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament
o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de
complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat
segons la norma3va vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan 3ngui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'úl3ma no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'evi3 la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents 3pus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

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. 
Orden de 15 de sep3embre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como
anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plás3cos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de
vinilo) no plas3ficado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limita3u, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superOcie d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contrac3sta dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contrac3sta ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de

registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si exis3ssin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre
aigües avall. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
EDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EDKZ3154,EDKZ3174.

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

Subministrament i col·locació de bas3ment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superOcie de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bas3ment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bas3ment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sor3r lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del  bas3ment a tot el seu perímetre. No ha de tenir  moviments que puguin provocar el seu
trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el disposi3u de fixació ha de garan3r que només podrà ser re3rada per personal autoritzat i que no podrà tenir
desplaçaments accidentals. 
Les tapes prac3cables, han d'obrir i tancar correctament. 
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La part superior del bas3ment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bas3ment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes rela3vos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bas3ment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

  
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EE42QJ46,EE42QG46,EE42QB46,EE42QC46,EE42Q112,EE42Q312.

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

Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
CONDICIONS GENERALS: 
La situació del conducte ha de ser la reflec3da a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i
amb una inclinació ascendent >= 3%. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per
aquestes. 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el cons3tueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que
sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega
que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el 3rant ver3cal ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la ver3cal.  Els suports s'han de
col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes
s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. 
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A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar reves3t amb un conducte d'obra, cal
que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire. 
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el
diàmetre del conducte si l'element és de material incombus3ble i si l'element és combus3ble el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm
més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombus3ble. 
Els conductes ver3cals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret ver3cal. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports ver3cals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser
<=3,5m i en trams ver3cals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams ver3cals <= 3m 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les
operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les
operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i  amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal.  La longitud
màxima permesa és d'1,2 m. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
El conducte ha de tenir traçat ver3cal, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificul3 l'acumulació de brufcia i ha de ser prac3cable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan  en  la  paret  dels  conductes  es  pugui  arribar  a  la  temperatura  de  rosada,  hauran  d'estar  aïllats  tèrmicament  per  tal  d'evitar
condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la
secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla an3-ocells o element similar.
Ha d'estar separada: 
- De qualsevol element d'entrada de ven3lació:  d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Si  el  tub flexible  d'alumini  es subministra comprimit  cal es3rar-lo  aproximadament fins a  cinc vegades per a  instal·lar-lo. Els  radis  de
curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de par3ció horitzontal de tal forma que s'execu3n els necessaris
jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins
que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

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. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 1506:2007 Ven3lación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones. 
UNE-EN 12236:2003 Ven3lación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de
tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres,
s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat
s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats nega3us i anomalies,  s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,  en cas contrari s'ha de subs3tuir el
material afectat. 

 
EE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EE4414S3,EE4419S3.

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

Conductes flexibles muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Capes d'alumini, fibra i PVC 
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per
aquestes. 
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment. 
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi ampli, i no hi ha mínims especificats.
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano. 
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat
n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores. 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les
operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les
operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i  amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal.  La longitud
màxima permesa és d'1,2 m. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de
tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres,
s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat
s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats nega3us i anomalies,  s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,  en cas contrari s'ha de subs3tuir el
material afectat. 

 
EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EE51Ç901.

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

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de clima3tzació de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resis3r
els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots  els  components  que  conformen  el  conducte  han  de  ser  compa3bles  entre  si.  Per  aquest  mo3u,  es  faran  servir  els  accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
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El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega
que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el 3rant ver3cal ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la ver3cal.  Els suports s'han de
col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per
aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 
Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403.
També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser con3nu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha
d'unir. 
El recobriment ha de quedar a la superOcie exterior del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es 3ndrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions
de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
La superOcie per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ven3lación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
UNE-EN 13403:2003 Ven3lación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante. 

 

 
EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EE52Q13A.

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

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de clima3tzació de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Conductes metàl·lics penjats del sostre 
- Conductes metàl·lics penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes metàl·lics: 
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb 3res 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resis3r
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els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots  els  components  que  conformen  el  conducte  han  de  ser  compa3bles  entre  si.  Per  aquest  mo3u,  es  faran  servir  els  accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega
que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el 3rant ver3cal ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la ver3cal.  Els suports s'han de
col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per
aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents 3res d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen,
fent-hi un doblec, a cada conducte. 
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o
amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un
perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la
unió s'ha de fer per punts de soldadura. 
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports ver3cals: 
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es 3ndrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions
de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ven3lación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
UNE-EN 1505:1999 Ven3lación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 

 
EE61 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EE617542.

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

Aïllament tèrmic per a conductes. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Muntat interiorment 
- Muntat exteriorment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja de superOcies a recobrir
- Fixació de l'aïllament als conductes 
CONDICIONS GENERALS: 
La zona per recobrir ha de ser la reflec3da en la DT o la indicada per la DF. 
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats. 
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu. 
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta autoadhesiva UNE
100-106. 
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per u3litzar a la zona de contacte
amb el suport ha de ser de 3pus dur. 
Cal fer un assentament con3nuat i segur sobre la superOcie que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap pressió que
el faci disminuir. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superOcie del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura an3oxidant si no
té cap protecció. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
* UNE 100171:1989 IN Clima3zación. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100171:1992 ERRATUM Clima3zación. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100172:1989 Clima3zación. Reves3miento termoacús3co interior de conductos. 

 
EE6R - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EE6R1600.

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

Recobriments d'aïllaments tèrmics de conductes amb planxa d'alumini. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Tallat i plegat de la planxa
- Col·locació de la planxa sobre l'aïllament del conducte
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, restes d'aïllaments, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El recobriment ha de ser con3nu al llarg de tot el conducte no deixant en cap punt al descobert l'aïllament tèrmic.
Les singularitats del conducte s'han de resoldre amb els accessoris adequats. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de muntatge indicat a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de planxa, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie de recobriment , amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EEJ7 - FAN-COILS PER A CONDUCTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEJ7Ç906,EEJ7Ç905.

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

Fan-coils acoblats al conducte. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió al conducte
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Re3rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament. 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca. 
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament. 
La sor3da de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent. 
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica. 
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient. 
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos. 
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell. 
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients. 
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació. 
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats. 
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element. 
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel
fabricant. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ven3lador. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
No es re3raran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
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Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o subs3tució. 
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets an3vibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de
la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomés3cos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant. 
- Control específic als fan-coils: 

- Control de la situació dels fan-coils
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i condensats.
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació disposi3us de purga. 

- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils: Arrencada/Aturada, sen3t del gir del motor,
temperatures, cabals d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència de filtres. 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Cer3ficat de garan3a de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del nivell sonor. Estudi acús3c. 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre d'aparells,  determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar especialment els situats en zones més
desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats nega3us i anomalies,  s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,  en cas contrari s'ha de subs3tuir el
material afectat. 

 
EEJA - CLIMATITZADORS VERTICALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEJAÇ909.

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

Clima3tzadors ver3cals, col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió al conducte
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
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- Prova de servei
- Re3rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca. 
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament. 
La sor3da de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent. 
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica. 
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient. 
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos. 
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell. 
Les portes d'accés a les bateries,  filtres i  ven3ladors han d'obrir  i  tancar correctament. Han d'ajustar amb el  bas3ment, i  han de ser
estanques a l'aire. 
Les safates que allotgen els filtres han d'obrir i tancar correctament. Ha de ser possible re3rar la safata completament. 
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients. 
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació. 
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats. 
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element. 
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel
fabricant. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ven3lador. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
No es re3raran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o subs3tució. 
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets an3vibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de
la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomés3cos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant. 
- Control específic als fan-coils: 

- Control de la situació dels fan-coils
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i condensats.
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació disposi3us de purga. 
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- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils: Arrencada/Aturada, sen3t del gir del motor,
temperatures, cabals d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència de filtres. 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Cer3ficat de garan3a de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del nivell sonor. Estudi acús3c. 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre d'aparells,  determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar especialment els situats en zones més
desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats nega3us i anomalies,  s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,  en cas contrari s'ha de subs3tuir el
material afectat. 

 
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEK1Ç957,EEK1Ç807,EEK1Ç960.

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

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Fixades al bas3ment 
- Recolzades sobre el bas3dor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bas3ment: 
- Col·locació del bas3ment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bas3ment 
Reixetes recolzades sobre bas3ment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bas3ment, ha de quedar sòlidament unida al bas3ment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bas3ment, ha de quedar situada en el seu allotjament i  exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable
manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la par3da d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap disposi3u de recollida de brufcia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima
de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar
col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
____________________________________________________________________________
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EEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEK2Ç906.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Fixades al bas3ment 
- Recolzades sobre el bas3dor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bas3ment: 
- Col·locació del bas3ment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bas3ment 
Reixetes recolzades sobre bas3ment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bas3ment, ha de quedar sòlidament unida al bas3ment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bas3ment, ha de quedar situada en el seu allotjament i  exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable
manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la par3da d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap disposi3u de recollida de brufcia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima
de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar
col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 

2.-CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

  
EEKC - REGULADORS DE FLUX CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEKCÇ910,EEKCÇ906.

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

Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre difusors circulars. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del regulador al conducte de distribució
- Fixació del difusor al regulador
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al coll del difusor circular que cal regular i al conducte de distribució, intercalat entre
ambdós. No ha d'impedir el comandament frontal de la regulació que es fa a travésdels cons del difusor. 
Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor. 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la par3da d'obra del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les caracterís3ques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real  Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  modifican  determinados  arfculos  e  instrucciones  técnicas  del  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
EEKE - TOVERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEKEÇ921,EEKEÇ922,EEKEÇ903.

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

Toveres i mul3toveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta inducció muntades superficialment sobre conductes o sobre
paraments ver3cals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents 3pus de muntatge: 
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ 
- Difusor modular muntat sobre conductes circulars
- Difusor modular muntat sobre conductes de cares planes 
TOVERES DE LLARG ABAST 
- Toveres muntades sobre paraments ver3cals o horitzontals
- Toveres muntades en extrem de tub circular
- Toveres muntades sobre lateral tub circular  
MULTITOVERES DE LLARG ABAST 
- Toveres muntades sobre paraments ver3cals o horitzontals
- Toveres muntades sobre lateral tub circular  
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra
- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall
- Neteja del conducte o plènum
- Fixació del suport de les toveres al conducte
- Col·locació de les toveres
- Re3rada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la par3da d'obra del conducte.
La unió del bas3ment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser estanca.
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-
locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element.
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer l'eina.
S'han de re3rar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte.
Un cop instal·lat es procedirà a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de conductes, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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EEKN - REIXES D'INTEMPERIE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEKNÇ912,EEKNÇ920,EEKNÇ921.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al bas3ment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la reixeta
- Fixació de la reixeta al bas3ment
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bas3ment, ha de quedar sòlidament unida al bas3ment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la par3da d'obra del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EEKP - COMPORTES TALLAFOCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEKPÇ913,EEKPÇ914,EEKPÇ902.

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

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents par3des d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars.
- Accessoris per a comportes tallafocs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compa3bles entre si. Per aquest mo3u, el muntatge i les connexions de
l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element construc3u o amb altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessi3n un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i 3pus especificats a la DT del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables. 
COMPORTES TALLAFOC: 
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al voltant de la comporta que no es puguin reomplir
amb morter o formigó han de quedar reomplerts amb llana de roca o qualsevol altre material compa3ble amb la comporta i aprovat pel
fabricant. En cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia comporta. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Pàgina:  135



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les caracterís3ques tècniques corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EEKQ - COMPORTES DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEKQÇ932,EEKQÇ926.

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

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents par3des d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars.
- Accessoris per a comportes tallafocs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compa3bles entre si. Per aquest mo3u, el muntatge i les connexions de
l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element construc3u o amb altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessi3n un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i 3pus especificats a la DT del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables. 
COMPORTES DE REGULACIÓ DE CABAL: 
La comporta de regulació de cabal ha de quedar fixada sòlidament al conducte o a l'equip.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la par3da d'obra del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les caracterís3ques tècniques corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EEM3Ç903,EEM3Ç910,EEM3Ç961.

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

Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bas3ment en el forat del vidre corresponent
- Fixació de l'extractor al bas3ment
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l'extractor en el tub
- Connexió de la xarxa elèctrica
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el
sen3t de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de
descàrrega. 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bas3ment que se subministra juntament amb
l'extractor. 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rec3lini entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a
la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ven3lador. 
- Control específic dels ven3ladors: 

- Control de la situació dels ven3ladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Cer3ficat de garan3a de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ven3ladors: 

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sen3t de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ven3lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats nega3us i anomalies,  s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,  en cas contrari s'ha de subs3tuir el
material afectat. 

 

 
EFB1 - Familia FB1
EFB17455 - Tub de polie3lè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, u3litzant accessoris de plàs3c i col·locat al fons de la rasa
Especificación

TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
La norma3va ha de ser l'específica a l'ús a què es des3ni. 

 
 

EFC1 - Familia FC1
EFC14A22 - Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Especificación

TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
La norma3va ha de ser l'específica a l'ús a què es des3ni. 

 
EG73 - Familia G73

EG731182 - Interruptor detector de moviment, de 3pus universal, per a càrregues resis3ves de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió 
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'ac3vació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
Especificación

Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
NORMATIVA GENERAL: 
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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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ13 - LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ13MAN1,EJ13ML01.

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

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflec3da en el projecte, o en el seu defecte, la
indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el
corresponent peu. 
L'acord amb el reves3ment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de
quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garan3r l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i  emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i

quan3ficació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions suscep3bles de fer-ho a la realitat. Es
verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

Pàgina:  139



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ14 - INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ14BA1P,EJ14BMAN.

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

Col·locació  i  connexió  a la  xarxa  d'evacuació  d'inodor  de porcellana  esmaltada  o d'acer  inoxidable  an3vandàlic,  de  sor3da ver3cal  o
horitzontal, col·locat amb fixacions ver3cals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflec3da en el projecte, o en el seu defecte, la
indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garan3r l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega
horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega ver3cal. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i  emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i

quan3ficació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions suscep3bles de fer-ho a la realitat. Es
verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ18 - AIGÜERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ18U100.

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

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflec3da en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el reves3ment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garan3r l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quan3tat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i  emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i

quan3ficació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions suscep3bles de fer-ho a la realitat. Es
verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ1A - ABOCADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ1AB21NKRQQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el
paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflec3da en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada en la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garan3r l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i  emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i

quan3ficació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions suscep3bles de fer-ho a la realitat. Es
verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ1Z7821HDKW.

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

Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu
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- Marxapeu per a urinari de peu
- Tapajunts per a urinari de peu
- Tapajunts inferior per a urinari de peu
- Cistella de filferro plas3ficat
- Fusta per a pica d'aigüera
- Reixa cromada per a abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista. 
Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa: 
- Nivell:  El mateix exigit a l'aparell sanitari 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
TAPATUBS: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
MARXAPEU: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de reves3r totalment. 
SEPARADOR: 
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter. 
REIXA: 
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos. 
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar correctament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SEPARADOR: 
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts. 
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació. 
REIXA: 
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. 
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ23A111,EJ281010,EJ239111.

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: 
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- 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 reflec3da en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garan3r 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 dis3n3u vermell i el de l'aigua freda a la dreta
amb el dis3n3u blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garan3r 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 an3robatori, 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 perme3 el seu correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garan3r 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 reves3ment. 
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 quan3tat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de disposi3us d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i  emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i

quan3ficació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions suscep3bles de fer-ho a la realitat. Es
verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ33B16F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els 3pus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàs3c
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació

CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es3gui instal.lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en ver3cal entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sor3da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sor3da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàs3c.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la re3rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar 
amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàs3c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només 
a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les possibles 
dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat 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.

 
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EJ46U015,EJ46U003,EJ46UMAN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Saboneres murals o per encastar al taulell 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres aba3bles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques. 
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques 
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Re3rada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es des3na sigui l'òp3m. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els disposi3us de subjecció previstos pel fabricant. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè perme3 agafar-s'hi amb força en la transferència
lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició ver3cal):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la re3rada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
Es 3ndrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

 
EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
EL2 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EL2BA1C1.

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

Ascensors  elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.

S’han contemplat els següents 3pus d’ascensors:

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d’engranatges intercalat)

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sor3da de l’eix del

motor)

- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sor3da de l’ eix del motor)

Es consideren els nivells de trànsit ver3cal següents:

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador

Es consideren els següents nivells d’acabat de la cabina i les portes:

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:

- l’estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera

- les parets i el fons han de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé reves3des amb taulers de melamina

- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets

- el sostre ha de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer lacat

- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció

lleugera

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració

amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC

- els passamans i el sòcol han de ser d’alumini anoditzat

- el paviment ha de ser de material sintè3c (goma o linòleum, amb acabat an3lliscant)

- l’il•luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàs3c i amb projecció perimetral

- la ven3lació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior

 Parada amb materials de qualitat bàsica:

- les portes d’accés han de ser d’acer inoxidable del mateix 3pus que la cabina o de xapa d’ acer acabada amb una capa d’imprimació

an3oxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d’acord amb el 3pus de maniobra

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:

- l’estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard

- les parets i el fons han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d’acer

reves3da de fusta laminada d’alta pressió d’acabats estàndard

- pot portar un mirall de lluna incolora o 3ntat, d’alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets

- el sostre pot ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301

segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304)

- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció

estàndard

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració

amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC

- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable

- el paviment pot ser de material sintè3c (goma o linòleum, amb acabat an3lliscant) o bé de pedra ar3ficial o natural de 20 mm de gruix

mínim, de gres porcellànic o d’aglomerat de quars i sílice amb resines sintè3ques 

- l’il•luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 

- la ven3lació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior

Parada amb materials de qualitat mitjana:

- les portes d’accés han de ser d’acer inoxidable del mateix 3pus que la cabina o de xapa d’acer acabada amb una capa d’imprimació

an3oxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d’acord amb el 3pus de maniobra
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Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:

- l’estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada

- les parets han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb reves3ments especials

(vidres laminars amb làmina bu3ral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació  de fusta natural, etc.)

- pot portar miralls de lluna incolora o 3ntats, d’alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons

- el sostre ha de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316)

- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció

reforçada

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de microrecorregut

amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC

- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable

-  el  paviment ha de ser de  pedra natural  de 20 mm de gruix  mínim, de gres  porcellànic  o d’aglomerat de quars i  sílice amb resines

sintè3ques

- l’il•luminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del

3pus LED

- la ven3lació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior

Parada amb materials de qualitat alta:

-les portes d’accés han de ser d’acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d’acer amb una imprimació  an3oxidant

preparades per a pintar i, de construcció reforçada

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d’acord amb el 3pus de maniobra

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

- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació

- Col·locació d'amor3dors de fossat

- Col·locació dels disposi3us de seguretat de final de recorregut

- Col·locació de contrapesos i masses d’equilibrat

- Col·locació de portes d'accés

- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques

- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques

- Col·locació del bas3dor i cabina amb acabats

- Col·locació de portes de cabina

- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes

- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques

- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques

- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques

- Prova de servei de la instal·lació

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

 Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i  brides que les subjec3n per la base. Han de tenir una franquícia

suficient que perme3 els moviments propis de l'estructura. El conjunt cons3tuï t per les guies, les seves unions i les fixacions a l’estructura

de l’edifici han de 3ndre una resistència suficient per suportar les forces i  cà rregues a que es sotmeten durant el  funcionament de

l’ascensor. Han d’assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d’equilibrat per a un correcte funcionament. Així  mateix, les

deformacions han de limitar-se fins al punt de:

- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes

- no ha d’afectar el funcionament dels disposi3us de seguretat

- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d’altres

Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d’assegurar la correcta alineació  entre una guia i l’altre. S'han de

col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies.

Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió  per material fos, amarraments de falca d'apretat

automà3c, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables.

Hi ha d’haver un disposi3u automà3c de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 

Els amor3dors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.

Els amor3dors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapè s si cal i aniran soldats a una placa base. Han 3ndre la carrera

adequada  a  la  càrrega  i  velocitat  de  l’aparell  elevador.  L’espai  que  ha  de  quedar  per  sota  de  cabina  quan  els  amo  r3dors  es3guin

completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents:

- Ha de quedar un espai suficient al fossat que perme3 allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es

recolzi sobre una de les seves cares.

- La distància ver3cal lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot

reduir-se a 0,10 m dins d’una distància horitzontal de 0,15 m entre:

     - Els guardapeus o parts de les portes ver3calment lliscants i les parets adjacents
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     - Les parts més baixes de la cabina i les guies

- La distància ver3cal lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els disposi3us tensors dels cables de compensació en la seva

posició més alta i les parts mé s baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l’apartat anterior, almenys 0,30 m.

Els amor3dors d’acumulació d’energia de caracterís3ques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat nominal de l’ascensor

no supera 1 m/s.

Els amor3dors d’acumulació d’energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat nominal de

l’ascensor no excedeix d’1,6 m/s.

Els amor3dors de dissipació d’energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l’ascensor.

El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l’ascensor. A d’estar sòlidament  subjectat a l’estructura de l’edifici i als

components del forat pels punts d’ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció subministrats pel

fabricant  o expressament aprovats per aquest. No s’han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el funcionament.

L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports an3vibratoris.

El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si.

El disposi3u de paracaigudes de la cabina ha d’ estar localitzat preferentment a la part inferior.

Els disposi3us de seguretat de final de recorregut han d’ actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades extremes, sense que

per aquest mo3u existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d’actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n’ hi ha) entrin en

contacte amb els amor3dors.

Els disposi3us de seguretat de final de recorregut han d’u3litzar-se separadament dels disposi3us d’actuació de la parada normal. 

La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.

Les  botoneres  de  pis  han d'anar  encastades  a  la  paret  de  cada replà,  anivellades  i  a  prop  de  la  porta  d'accés  de l'aparell  elevador

corresponent.

Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari.

Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d’estar fetes.

Distà ncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés:

- Distància horitzontal entre la superOcie interior del buit de l’ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la bora de

tancament de les portes corredores de la cabina no ha d’excedir de 0,15 m

     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m

     -  no  està  limitada  si  la  cabina  te  la  porta  enclavada  mecànicament,  i  només pot  obrir-se  quan es  troba  dintre  de  la  zona  de

desnclavament d’una porta de pis

- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm

- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m

Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d’equilibrat:

- Distància horitzontal contrapès o massa d’equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm

L’ascensor ha de disposar de disposi3us elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d’un dels disposi3us elèctrics de seguretat s’ha

d’impedir l’arracada de la màquina, o s’ha d’ordenar la seva parada immediata d’acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els

disposi3us elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents:

-  control  del  tancament de portes i  trapes d’inspecció  i  emergència en la seva posició  de tancat.  El funcionament de l’ascensor està

subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes

- disposi3u de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del fossat

- control d’enclavament de les portes de pis. L’enclavament efec3u de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de la cabina

- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d’estar proveïda del disposi3u de seguretat

elèctric  de  control  de  tancament.  S’admet  el  desplaç  ament  de  la  cabina  amb  les  portes  de  pis  obertes  i,  dintre  de  la  zona  de

desenclavament, per a permetre la maniobra d’anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d’ acord amb els protocols

de seguretat de funcionament

- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d’estar dotada d’aquest disposi3u de

seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l’ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades

- control d’enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d’aquests elements, ha d’exis3r un disposi3u elèctric

de seguretat que en controli l’enclavament

- disposi3u de parada en el sostre de la cabina

- control de l’allargament rela3u anormal d’un cable o element de suspensió de la cabina

- control de la tensió dels cables de compensació

- control d’actuació del paracaigudes

- detecció de sobrevelocitat

- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal

- control de la tensió del cable del limitador de velocitat

- control del disposi3u de sobrevelocitat en pujada

- control del retorn dels amor3dors a la seva posició estesa normal

- control de la tensió de l’òrgan de transmissió de la posició de la cabina (disposi3us de final de recorregut)

- disposi3u de seguretat de final de recorregut
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- control d’enclavament de la porta de cabina

- control de la tensió del disposi3u de transmissió de la posició de la cabina

- control de reducció de velocitat en el cas d’amor3dors de carrera reduïda

- control de l’interruptor principal

- control d’anivellació mitjançant un contactor d’obertura de circuit i reanivellació

- disposi3u de parada amb comandament d’inspecció

- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega

- disposi3u de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega
L’ascensor ha d’estar dotat d’un disposi3u que previngui l’arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d’exis3r sobrecàrrega a la 
cabina.

Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta.

El disposi3u que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per

aquest disposi3u no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants.

Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones re3ngudes en la cabina.

L’enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d’aquesta amb els serveis d’emergè ncia han d’estar instal·lats i

en condicions de funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.

El buit i el fossat han d’estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l’ ascensor, i han de complir les condicions fixades a la DT i a la

norma3va vigent.

No està permès modificar ni adaptar els components de l’ascensor durant la seva instal·lació.

S'han de seguir les instruccions de la DT  facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la par3da d'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat 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

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Direc3va del Parlamento Europeo y del

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

Resolución de 10 de sep3embre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación

de ascensores con máquinas en foso.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la  comercialización y puesta en servicio de las

máquinas

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.

EQ - EQUIPAMENTS
EQ1 - BANCS
EQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EQ131113.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els 3pus de bancs següents: 
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra ar3ficial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàs3cs 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
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Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'u3litzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - TAULELLS
EQ54 - TAULELLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EQ54MAN1,EQ54U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecànicament sobre suports murals. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Fixació dels suports al parament
- Fixació del taulell als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de
ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1 % 
- Alçària:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitats segons especificacions de projecte. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - TAULELLS
EQ5A - TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC,  EQ5AU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de resines sintè3ques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de base o sobre moble. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble. 
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de
ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1 % 
- Alçària:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - TAULELLS
EQ5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TAULELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EQ5Z1MA2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris a taulells de pedra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau 
CONDICIONS GENERALS: 
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst. 
El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables. 
Toleràncies d'execució: 
- Diàmetre:  - 2 mm,  - + 5 mm 
- Distància entre les cares diametralment oposades: 
     - Cantell interior sense polir:  -5 mm,  +10 mm 

- Cantell interior polit:  ± 5mm 
- Distància entre les cares diametralment oposades:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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EQ - EQUIPAMENTS
EQ7 - MOBILIARI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, EQ7244SE.

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

Mòduls de diferents 3pus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les fron3sses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels 3radors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Re3rada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport. 
La posició ha de ser la reflec3da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant. 
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de formar una superOcie plana i ha d'estar al nivell previst. 
En els armaris amb porta, les fron3sses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau. 
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut. 
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls. 
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos. 
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superOcie horitzontal, de forma que perme3 que la col·locació posterior del taulell,
man3ngui les toleràncies exigides. 
Els 3radors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.  
Els 3radors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els 3radors d'una columna de calaixos. 
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions. 
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomès3cs. 
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superOcie de treball i  la
col·locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris. 
Separació entre el sòcol i el paviment:  <= 2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2% 
- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del
projecte i no tenen desperfectes. 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles es3guin anivellats i a l'alçària prevista. 
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la re3rada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT
del fabricant o de la DT del projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, F931101F.

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

Subbases o bases de tot-u natural o ar3ficial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superOcie de l'úl3ma tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'u3litzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot u3litzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al
tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà u3litzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S'han de mantenir els pendents i disposi3us de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superOcie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superOcie s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima
ob3nguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació:
- Tot-u ar3ficial:
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501)
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir  amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions 3pus
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions 3pus 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superOcie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superOcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la par3da d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació del tot-u ar3ficial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en
els casos que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
El material es pot u3litzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es
superen els valors següents:
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òp3ma
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óp3ma 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a
col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma con3nua i sistemà3ca disposant l'equip necessari  per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat
anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no perme3n
la u3lització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat defini3vament. Els defectes que es derivin d'aquest
incompliment han de ser reparats pel contrac3sta segons les indicacions de la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superOcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, rela3vos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de
Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resul3 d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superOcie de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, re3rant el que presen3 restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de

grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superOcie sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com

a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superOcie sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la

superOcie després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura

ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt;  comprovació de

l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repar3ts en
sen3t longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superOcie sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient es3gui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix
segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques ob3ngudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en
cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre
que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contrac3sta corregirà la capa executada, per recompactació o subs3tució del material. En general, es treballarà
sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació es3gui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El con3ngut d'humitat de les capes compactades 3ndrà caràcter informa3u, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) ob3ngut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contrac3sta, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contrac3sta, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
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F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, F96AUMAN,F96AU020,F96AU021.

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

Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació defini3va i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresor3r de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumula3us) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumula3us) 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresor3r de la rígola l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresor3r.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superOcie del formigó. Aquest procés ha
de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les caracterís3ques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
F9 - PAVIMENTS
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, F9G2A448.

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

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila  expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat,  remolinat més ciment
pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superOcie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència caracterís3ca del formigó es comprovarà d'acord amb l'ar3cle 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'ar3cle 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superOcie acabada:  - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos
imprescindible  formigonar  en  aquestes  condicions,  s'han  de  prendre  les  mesures  necessàries  per  tal  de  garan3r  que  en  el  procés
d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superOcie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superOcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la par3da d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat rela3va baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions,
segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en
cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'u3litzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua
de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si
s'u3litzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma
de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte an3adherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es
col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que
faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació
d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superOcie del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'u3litzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a
l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quan3tat de 2/3 del total i
s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó es3gui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que
es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la subs3tució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superOcie del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de
complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
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S'ha de prohibir tot 3pus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a
l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada 3ngui dos o més carrils en el mateix sen3t de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix
temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plan3lla al formigó
fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els disposi3us adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes
s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superOcie del formigó. 
L'espaiament dels piquets que susten3n el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords ver3cals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecu3us sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en
el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'u3litzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària u3litzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han
d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta
precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superOcie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quan3tat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es 3ngui en tot
moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-3pus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que compor3 l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superOcie existent. 
m2 de superOcie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, rela3vos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de
Carreteras. 

 
F9 - PAVIMENTS
F9V - ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, F9V3U030,F9V3UMAN.

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

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
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- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superOcie acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superOcie plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  >= 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer
les parts afectades. 
Les superOcies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superOcie confnua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i
>= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superOcie del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superOcie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984  Reves3mientos de Suelos:
Piezas Rígidas. 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5A - RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FD5A2052.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàs3cs. 
S'han considerat els 3pus de col·locació següents: 
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superOcie de recolzament
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les caracterís3ques del terreny i del tub.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Els  tubs  col·locats han d'estar alineats i  a  la  rasant prevista. Han de tenir  el  pendent definit  al  projecte per  a cada tram i seguir  les
alineacions indicades en la DT. 

Pàgina:  160



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat,  que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la
compactació directament als tubs. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que es3guin deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els
treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40,
embolicat amb un filtre geotèx3l 100-150 g/m2. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèx3l i al rebliment amb material filtrant. 
El geotèx3l ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compa3ble amb els materials amb què hagi d'estar en
contacte. Les làmines del geotèx3l no han de cavalcar entre elles,  i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o
materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del
sistema previst d'evacuació d'aigua. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'evi3 la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 75% del
P.N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracterís3ques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades 3ndran una superOcie
convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 3nguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les
tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment u3litzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superOcie d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superOcie d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes rela3vos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 
Orden de 15 de sep3embre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en referència a les

pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presen3n defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de

registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si exis3ssin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre
aigües avall. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contrac3sta subministrarà el personal i els materials
necessaris per a aquesta prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contrac3sta. 

 
FR - JARDINERIA
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FR11A222.

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

Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
- Recollida de brossa amb mitjans manuals 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc 
- Desbrossadora muntada en tractor 
- Desbrossadora autopropulsada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades
- Recollida de la brossa 
CONDICIONS GENERALS: 
A la superOcie desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superOcie estarà neta de les restes dels vegetals tallats. 
Els forats existents i els que resul3n de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
La superOcie resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la par3da. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu
defecte, per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que moles3n el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR24 - LLAURADA I CAVADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FR24A535.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Llaurada del terreny
- Protecció del terreny llaurat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar llaurada el 100% de la superOcie indicada a la DT. 
No han de restar a la superOcie del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 10 cm, en funció de l'ús previst. 
La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada entre macroporus i microporus. 
La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aeració de la terra. És aconsellable de fer-
ho l'any abans, a la tardor. 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària:  ± 10% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'executar la par3da s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i l'espedregament, segons les
especificacions de la DT. 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa la par3da. 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat.
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar la DF. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2B - ACABAT DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FR2B1105.

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

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Anivellament i repassada del terreny
- Rasclada
- Compactació 
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S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Motocultor 
- Corró manual 
- Minicarregadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'anivellament i repassada del terreny: 
- Comprovació i preparació de la superOcie existent
- Anivellament i repassada defini3us del terreny 
En la rasclada: 
- Comprovació i preparació de la superOcie existent
- Rasclada del terreny 
En la compactació: 
- Comprovació i preparació de la superOcie existent
- Compactació superficial del terreny 
CONDICIONS GENERALS: 
La superOcie acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar bosses còncaves. 
La rasclada s'ha de fer a tota la superOcie, i amb les caracterís3ques indicades a la DT. 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la DT. 
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.
MITJANS MANUALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Pendent mínim:  ± 1% 
MITJANS MECÀNICS: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Pendent mínim:  ± 1% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs d'anivellament general i acondicionament del
terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT. 
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'es3u i abans de realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat. 
COMPACTACIÓ: 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecu3ves sigui <= 1 mm. 
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de con3nuar. 
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FR3P8601,FR3P2311.

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

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat els materials següents:

- Terra vegetal 

- Escorça de pi

- Torba rossa
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- Sorra

- Grava de pedrera

- Grava de riu

- Grava volcànica

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

- Aportació del material corrector

 - Incorporació al terreny del material corrector

 CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.

La terra, l’escorça  de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

Quan la superOcie final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.

Toleràncies d'execució:

- Anivellament:  ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació  s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.

Quan la superOcie final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:

- Inspecció visual del procés, amb atenció  especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.

- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contrac3sta.

 
FR - JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FR4EE2A1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de pe3t port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació defini3u en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació defini3u 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie  vegetal  ha  de  complir  les  especificacions  fixades  al  seu  plec  de  condicions  referides  al  cul3u,  estat  fitosanitari,  aspecte  i
presentació. 
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Les seves caracterís3ques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les
indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i 3pus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el 3pus, varietat i  dimensions, de tal manera que possibili3 un control i
verificació con3nuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc
d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material
porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per
la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de
plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i  Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.  Qualitat general del material
vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
FR - JARDINERIA
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FR6P6MAN,FR6P6245,FR66233B.

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

Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
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- Coníferes 
- Palmàcies 
- Arbusts i arbres de pe3t format 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de pe3t port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 

- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En contenidor 

- Arbust, arbre de pe3t format o planta enfiladissa 
- En contenidor 

- Plantes de pe3t port: 
- En alvèol forestal 
- En test 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 

- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

- Plantes de pe3t port: 
- Comprovació i preparació de la superOcie a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg 

ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca ac3vitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No  s'ha  de  plantar  quan  es  doni  alguna  de  les  següents  condicions:  temps  de  glaçades,  pluges  quan3oses,  nevades,  vents  forts,
temperatures elevades o quan el sòl es3gui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèr3l (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del
sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu
desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
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- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel
principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica
amb cura, re3rant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha  d'extreure  la  planta  del  contenidor en el  mateix moment de la  plantació.  S'ha de recuperar i  emmagatzemar l'envàs,  o  bé s'ha
d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i re3rar-lo. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèr3l:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres. 

 
 

FR - JARDINERIA
FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, FR744G12.

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

Implantació  de gespa per diferents procediments.

S’han considerat els procediments següents:

- Sembra directa 

- Hidrosembra

- Implantació de gespa en pa d’herba

- Implantació de gespa per rizosembra

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

Sembra directa:

- Comprovació i preparació de la superOcie a sembrar

- Sembra de les llavors

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas

- Consolidació del sòl i allisada de la superOcie de l’àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas

- Primera sega, en el seu cas

- Protecció de la superOcie sembrada

Hidrosembra:

- Comprovació i preparació de la superOcie a hidrosembrar
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- Barreja de les llavors, l’aigua, l’encoixinament, l’adob, el bioac3vador i l’estabilitzador a la hidrosembradora

- Projecció de la barreja al terreny

- Protecció de la superOcie sembrada

Hidrocobertura:

- Barreja de l’aigua, l’encoixinament i l’estabilitzador a la hidrosembradora 

- Projecció de la barreja al terreny

- Protecció de la superOcie sembrada

Implantació de gespa en pa d’herba:

- Comprovació i preparació del llit de sembra

- Estesa dels pans d’herba

- Protecció de la superOcie coberta

Implantació  de gespa per rizosembra:

- Comprovació i preparació de la superOcie a sembrar

- Sembra o estesa dels fragments de planta

- Protecció de la superOcie sembrada

CONDICIONS GENERALS:

La barreja de llavors, els pans d’ herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.

La superO cie a implantar ha de tenir el nivell previst.

 Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.

SEMBRA DIRECTA:

La dosi de sembra de la ba rreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.

 Abans de la sembra, la superOcie a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

HIDROSEMBRA:

Projecció a pressió sobre el terreny d’una barreja d’aigua, llavors, fixador, fer3litzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i

addi3us.

 La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quan3tat recomanada  de 2 a 5 llavors/cm2.

L’ acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l’adherència dels materials projectats.

IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA:

Els pans d’herba han de recolzar correctament sobre la superOcie del sòl. Les juntes han de quedar ben ajustades.

 Abans de la implantació dels pans d’herba, la superOcie a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:

Si la implantació és en fileres o en forats,  la quan3tat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l’ordre de 4 a 13 m3.

Si la implantació és a eixams, la quan3tat  de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l’ordre de 20 a 40 m3.

 Abans de la implantació dels fragments de planta, la superOcie a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s’ha d’implantar mai en sò ls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables.

En especial s’han d’evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.

Abans de començar a preparar el llit de sembra,  s’han d’eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes.

S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.

Cal re3rar de la superO cie les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de diOcil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.

En els treballs d’implantació d’àrees de gespa en talussos s’han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per

desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.

SEMBRA DIRECTA:

La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables.  Quan la  temperatura del sòl  sigui  superior als  8-12ºC, i  es3gui

suficientment humit.

Les llavors s’ han de distribuir de manera uniforme i homogènia.

En el cas de sembra en talussos s’ ha de distribuir més quan3tat de llavors a la part alta del talús i a les voreres.

Les llavors s’han d’incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i

en cap cas superior a 1 cm.

 Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s’ha d’efectuar la primera sega.

No s’ha de segar mai, d’una vegada, més del 30% de l’alçària foliar de la gespa.

Les restes de la sega no s’ han de deixar sobre la gespa.

HIDROSEMBRA:

A les zones de clima mediterrani s’ ha de dur a terme a la fi de l’es3u-tardor o la fi de l’hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi

de l’es3u.

Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de
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transcòrrer més de 20 minuts.

No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components.

S’ha d’executar des de la base  del talús, de baix a dalt.

L’expulsió de la barreja s’ ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.

En cas que la quan3tat d’ encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s’ha de fer en dues fases.

La barreja s’ha d’hidrosembra r uniformement a tota la zona d’implantació.

IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA:

Es pot realitzar durant quasi tot l’ any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.

Cal evitar realitzar-la a l’es3u, en cas contrari s’han d’extremar les mesures de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en

el reg.

Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d’herba, per a que les arrels no s’assequin i  trobin immediatament

humitat. 

La distribució de les peces s’ ha de fer a trencajunt. El pans d’herba s’han d’estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el

posterior trepig.

S’ha d’ assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d’aire. En cas d’irregularitats del terreny, s’han de corregir

aportant sorra rentada a sota del pa d’herba, o bé allisant la superO cie del llit de sembra.

Al final de l’operació d’ estesa dels pans d’herba s’ha de regar.

 En talussos els pans d’herba s’han d’estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent del talús i s’han de fixar al sòl

mitjançant claus d’uns 20-30 cm de llargària.

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:

S’ha d’implantar a la primavera i preferentment al inici de l’es3u.

Cal regar immediatament desprè s de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA O IMPLANTACIÓ  PER RIZOSEMBRA:

* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e implantación de céspedes y

praderas.

HIDROSEMBRA:

* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Hidrosiembras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:

- Observació de la superOcie sobre la que s’ha d’executar l’ hidrosembra.

- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.

- Durant l’execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el con3ngut de llavors, mulch i

fer3litzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contrac3sta.

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, G219GFA0.

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits
del paviment que res3 siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des3nin (transport a abocador, reu3lització, eliminació en
obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contrac3sta ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i subs3tució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei  a la part  per arrencar,  s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i  de
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molès3es o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan l'enderrocament  pugui  afectar  les  construccions  veïnes,  s'han  de
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re3rada i càrrega de runa. 
S'ha de complir  la norma3va vigent en matèria  mediambiental,  de seguretat  i  salut  i  d'emmagatzematge i  transport  de productes de
construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes rela3vos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones 
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GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, GR4H9D51.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de pe3t port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació defini3u en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació defini3u 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie  vegetal  ha  de  complir  les  especificacions  fixades  al  seu  plec  de  condicions  referides  al  cul3u,  estat  fitosanitari,  aspecte  i
presentació. 
Les seves caracterís3ques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les
indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i 3pus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el 3pus, varietat i  dimensions, de tal manera que possibili3 un control i
verificació con3nuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc
d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material
porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per
la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de
plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i  Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.  Qualitat general del material
vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

K - TIPOLOGIA K
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K213M221.

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

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o

contenidor.

S'han considerat les eines de demolició següents:

- Mitjans manuals

- Martell picador

- Martell trencador sobre retroexcavadora

S'han considerat els materials següents:

- Maçoneria

- Obra ceràmica

- Formigó en massa

 - Formigó armat

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

- Preparació de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metàl·lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de

les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des3nin (transport a abocador, reu3lització, eliminació en

obra, etc.).

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

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

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

 El contrac3sta ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a

mínim:

- Mètode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

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

- Manteniment i subs3tució provisional dels serveis afectats per els treballs

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

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

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

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràc3cament al mateix nivell.

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

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

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè s3es o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

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

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

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

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

suspendre les obres i avisar a la DF.

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

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re3rada i càrrega de runa.

S'ha de complir la norma3va vigent en matè ria mediambiental,  de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de

construcció.

FONAMENTS:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme3n càrregues.

MURS DE CONTENCIÓ:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bas3des amb una barana i un sòcol.

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

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat,  amidat com a diferència entre  els  perfils aixecats abans de començar l'enderroc i  els  aixecats  al

finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

(PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales

para obras de carreteras y puentes rela3vos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

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

terreno. Desmontes. Demoliciones

 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K2148212,K2144A00.

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

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.

 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u3litat i serà transportat a un abocador.

 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant 3ndrà una u3litat posterior, i ha de ser netejat, classificat, iden3ficat amb

marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.

S'han considerat els 3pus següents:

- Maçoneria

- Obra ceràmica

- Formigó en massa

- Formigó armat

- Fusta

- Fosa

- Acer

- Morter

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

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar

     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

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

     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix

     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà

     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt

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

- Preparació de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metàl·lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:

- Preparació de la zona de treball

- Numeració  de les peces i croquis de la seva posició

- Col·locació  de cindris o apuntalaments, si cal

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

- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què

es disposi i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des3nin (transport a abocador, reu3lització, eliminació en

obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i iden3ficada la seva situació  original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé . Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus 
han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

 El contrac3sta ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a

mínim:

- Mètode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

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

- Manteniment i subs3tució provisional dels serveis afectats per els treballs

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

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

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

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràc3cament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (reves3ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que es3guin

units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme3n càrregues.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.

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

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

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

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè s3es o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

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

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

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

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

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

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

suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
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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 re3rada i càrrega de runa.

S'ha de complir la norma3va vigent en matè ria mediambiental,  de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de

construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D’EDIFICACIONS:

m3 de volum realment enderrocat,  amidat com a diferència entre  els  perfils aixecats abans de començar l'enderroc i  els  aixecats  al

finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE
MUR  DE  CARREUS,  D'ARCS  DE  PEDRA,  DE  LLINDA  DE  PEDRA,  ENDERROC  DE  REBLERT  DE  VOLTES  O  DESMUNTATGE  DE  CARREUS
ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D’ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA,
DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
 ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀ MICA, ENDERROC DE 
REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB
TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:

m2 de superOcie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superOcie determinada pel perímetre de l'encavallada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

terreno. Desmontes. Demoliciones
 

 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K2151120.

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

 Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió,

o aplec per a posterior reu3lització.

 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u3litat i serà transportat a un abocador.

 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant 3ndrà una u3litat posterior, i ha de ser netejat, classificat, iden3ficat amb

marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i cà rrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals

i cà rrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Re3rada de grava i geotèx3l amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

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

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

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o

contenidor

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

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

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

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reu3lització i

carrega de runa sobre camió o contenidor

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

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

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

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
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camió o contenidor

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

- Arrencada de plaques de polies3rè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i

re3rada de runa

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

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

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reu3lització i càrrega manual de runes sobre

camió

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

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

- Preparació de la zona de treball

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

- Tall d'armadures i elements metàl·lics

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

- Preparació de la zona de treball

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

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

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

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de

les condicions de transport.

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

El material ha d'estar classificat i iden3ficada la seva situació original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultò rics i els carreus

han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

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

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràc3cament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (reves3ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que es3guin

units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme3n càrregues.

Si cal, s'han de col· locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.

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

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

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

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que moles3n el mínim possible als afectats.

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

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

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

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

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

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

suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

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

Pàgina:  177



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re3rada i càrrega de runa.

En cas de demolició o re3rada de materials que con3nguin amiant i prèviament a l’ inici de les feines, l’empresa encarregada d’executar-les

haurà d’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball.

Quan tècnicament sigui  possible,  l’amiant o els materials que el con3nguin han  de ser re3rats abans de començar les operacions de

demolició.

En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· lec3ves establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de

1984.

Per tal de garan3r un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’u3litzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols

d’acord amb l’establert a la UNE 88411.

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

 Els residus que con3nguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que

impedeixin l’emissió  de fibres d’amiant a l’ambient.

Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb e3quetes d’advertència de perill.

S'ha de complir la norma3va vigent en matè ria mediambiental,  de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de

construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
 ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE
SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superOcie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quan3tat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D’ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los arfculos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el

reglamento sobre trabajos con amianto y el arfculo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias

al citado Reglamento

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

terreno. Desmontes. Demoliciones

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

 
 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K21BMI11.

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

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà nics i càrrega sobre camió.

S'han considerat els 3pus següents:

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

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

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó

- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges

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

- Preparació de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metàl·lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Càrrega de la runa sobre el camió

Pàgina:  178



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què

es disposi i de les condicions de transport.

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des3nin (transport a abocador, reu3lització, eliminació en

obra, etc.).

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

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

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

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè s3es o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

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

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

suspendre les obres i avisar a la DF.

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

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re3rada i càrrega de runa.

S'ha de complir la norma3va vigent en matè ria mediambiental,  de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de

construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT  O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT:

Unitat de quan3tat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

(PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados arfculos del pliego de prescripciones técnicas generales

para obras de carreteras y puentes rela3vos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21J - Familia 21J

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K21JBMAN,K21JA111,K21JD111,K21JMAN1,K21JMAN2.

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

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas,
elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de cisterna
- Arrencada d'inodor
- Arrencada de bidet
- Arrencada de lavabo
- Arrencada de plat de dutxa
- Arrencada de banyera
- Arrencada d'aigüera
- Arrencada de safareig
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
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- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superOcie de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de

l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova u3lització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des3nin (transport a abocador, reu3lització, eliminació en
obra, etc.). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es 3ndrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen re3rar
durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es
re3ra ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions
pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que moles3n el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re3rada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En  cas  d'u3lització  d'abocador,  el  contrac3sta  no  podrà  abocar  material  procedent  de  l'obra  sense  que  prèviament  es3gui  aprovat
l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que es3gui cons3tuïda. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

K4 - ESTRUCTURES
K43 - ESTRUCTURES DE FUSTA
K43R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K43R1MAN,K43R1224,K43RMAN1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'elements estructurals de fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Subs3tució d'elements estructurals de forma parcial
- Reparació de tram central o cap de biga (sistema beta o perfils d'acer)
- Tractament cura3u o tractament preven3u d'elements estructurals  de fusta amb productes protectors de la fusta 3pus (TP8) amb

matèries ac3ves insec3cides i fungicides
- Cinturó an3termí3c amb producte protector (TP8) en perímetre de l'edifici o en interior de paraments ver3cals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Subs3tució d'elements: 
- Preparació de la zona de treball
- Iden3ficació dels elements a subs3tuir, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i en3bacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a subs3tuir
- Extracció de la peça a subs3tuir
- Col·locació i fixació provisional de la peça nova
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- Execució de les unions
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i en3bacions 
Reparació de tram central o cap de biga sistema beta: 
- Preparació de la zona de treball
- Iden3ficació dels elements a reforçar, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i en3bacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a reparar
- Sanejar la part de la fusta en mal estat
- Fer les perforacions per introduir els reforços de fibra de vidre
- Col·locació de les armadures de fibra de vidre i reblert amb morter de resines epoxi
- Reconstrucció de l'aspecte exterior de la fusta, tapant les perforacions que res3n vistes amb massilla de fusta
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i en3bacions, una vegada assolida la capacitat resistent del morter 
Reforç de cap de biga amb perfils d'acer: 
- Preparació de la zona de treball
- Iden3ficació dels elements a reforçar, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i en3bacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a reparar
- Sanejar la part de la fusta en mal estat
- Ancorar la placa d'acer a la paret
- Soldar els perfils d'acer a la placa i fixar-los a la biga de fusta amb els passadors
- Reblert de l'espai entre la biga de fusta i el perfil d'acer amb morter polimèric
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i en3bacions, una vegada assolida la capacitat resistent del morter 
Tractament cura3u o tractament preven3u d'elements estructurals de fusta amb productes protectors de la fusta 3pus (TP8) amb matèries
ac3ves insec3cides i fungicides: 
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de la superOcie a tractar: decapat de pintures o vernissos, arrencat de papers pintats i coles, repicat de reves3ments de guix o

estucats, etc.
- Re3rada d'aliments, inclosos els envasats, de les zones afectades pel tractament
- Inspecció intensiva dels elements construc3us que possibiliten el pas del producte o dels seus vapors a les zones habitades, i posterior

segellat dels mateixos
- Desconnexió de les instal·lacions elèctriques i segellat dels seus mecanismes
- Desconnexió d'instal·lacions de ven3lació i precintat de les obertures existents en la zona de treball
- Comprovació de l'estanquitat de la instal·lació d'aigua
- Delimitació i precintat de la zona de treball
- Informació dels riscos als responsables de personal de les zones de treball properes
- Realització del tractament preven3u i/o cura3u 
Cinturó an3termí3c amb producte protector (TP8): 
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de la superOcie a tractar: re3rada de elements en el terreny o en el parament que puguin impedir la correcta execució del

tractament
- ealització del tractament 
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
El 3pus d'unió i els materials u3litzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resis3r
sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. 
Cada element ha de dur les marques d'iden3ficació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA: 
La biga reparada ha de ser capaç de resis3r els esforços estructurals als que es veurà sotmesa. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES PROTECTORS DE LA FUSTA
TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES: 
El tractament cura3u ha de penetrar a l'interior de l'estructura, de forma uniforme.
Exteriorment la fusta ha d'estar tractada uniformement en tota la superOcie accessible, sense que apareguin regalims, taques, etc.
L'aplicador ha  de determinar el  temps que la  fusta tractada ha  de restar aïllada de l'exterior,  per  tal  de  que el  tractament no perdi
efec3vitat. 
CINTURÓ ANTITERMÍTIC AMB PRODUCTE PROTECTOR (TP8): 
El tractament ha de saturar el terreny o el parament a tot el llarg del cinturó perimetral per tal de impedir  la circulació dels tèrmits cap a
elements estructurals de fusta.
L'aplicador ha de determinar el temps que la zona tractada ha de restar aïllada per tal que el tractament 3ngui l'efecte desitjat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en
obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la
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DF i reflec3r-se posteriorment en els plànols de taller. 
No es pot iniciar el desmuntatge de cap peça fins a verificar que no està en càrrega i que la resta de l'estructura és estable. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges u3litzats. 
No  s'han  de  començar  les  unions  de  muntatge fins  que no  s'hagi  comprovat  que  la  posició  dels  elements  de  cada  unió  coincideix
exactament amb la posició defini3va. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i  Plec de Condicions
Tècniques Par3culars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar d'accés diOcil després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si
està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre defini3u, excepte en els forats en que sigui previsible la rec3ficació per coincidència, els quals
s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el defini3u. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte ín3m de les
peces d'unió. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en
una segona fase. 
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA: 
S'han d'eliminar les càrregues que actuen sobre la biga i verificar que la resta de l'estructura es estable abans de començar a sanejar-la.
Cal apuntalar-la per tal que no es desplaci de la seva posició durant els treballs de perforacions i reblert, fins al moment que el morter
assoleixi la resistència de treball segons les instruccions del subministrador. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES PROTECTORS DE LA FUSTA
TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES: 
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes u3litzats.
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui l'aplicador.
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva re3rada com a producte perillós.
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que puguin produir vapors que afec3n a les àrees
tractades 
CINTURÓ ANTITERMÍTIC AMB PRODUCTE PROTECTOR (TP8): 
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes u3litzats.
En la zona on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui l'aplicador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent la llargària dels
encaixos i solapaments. 
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA: 
Unitat de reparació de cada 3pus realitzada segons les especificacions de la DT. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS SUPERFICIALS DE FUSTA: 
m2 de superOcie en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU PER A BASTIMENTS DE FUSTA: 
Unitat de bas3ment de portes, finestres o armaris, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU PER A ELEMENTS LINEALS DE FUSTA: 
m de llargària  en elements lineals  amidat segons  les especificacions de la  DT i  amb aquelles modificacions i  singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. 
CINTURÓ ANTITERMÍTIC AMB PRODUCTE PROTECTOR (TP8): 
m  de  longitud,  amidada  segons  les  especificacions  de  la  DT  i  amb  aquelles  modificacions  i  singularitats  acceptades  prèviament  i
expressament per la DF 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la norma3va reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con
biocidas. 
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K4 - ESTRUCTURES
K44 - ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K4435111,K44Z5A25,K44ZMAN1.

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

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, u3litzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
- Pla3na d’acer per a reforç d’estructures, col·locada amb adhesiu
S'han considerat els 3pus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació an3oxidant
- Galvanitzat
- Acabat amb una capa de rovell natural, per acers 3pus Corten
S'han considerat els 3pus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació defini3us
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 3pus d'acer i perfils s'han de 
correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'iden3ficació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura an3oxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificul3n el contacte amb l'element que s'han 
d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini3vament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat prac3cats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
     - D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
     - D'1 a 3 m: ± 3 mm
     - De 3 a 6 m: ± 4 mm
     - De 6 a 10 m: ± 5 mm
     - De 10 a 15 m: ± 6 mm
- Fletxa (L=llum): <= L/1500, <= 10 mm
- Aplomat:
     - Pilars: <= H/1000, <= 25 mm
     - Bigues (D=cantell): <= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15 mm
PILARS:
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L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la DT.
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de pla3nes de connexió col·locades perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir 
les toleràncies d'aplomat fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pin3. Si ha d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de 
protegir amb beurada de ciment.
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una placa amb espàrrecs roscats, aquests han de 
ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència fluida i granulometria <= 1/5 del 
gruix de junt.
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de moments flectors nuls.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions de les plaques base dels pilars:  ± 2%
- Planor de les plaques base del pilar:  ± 0,2%
- Dimensions de rigiditzadors:  ± 0,2%
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):
     - D'1 m de jàssera, com a màxim:  ± 2 mm
     - D'1 a 3 m de jàssera:  ± 3 mm
ELEMENTS D'ANCORATGE:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 0,2%
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2%
- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2%
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm
- Alineació:  ± 2 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden u3litzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les especificacions de la norma NBE 
EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en el seu defecte l'indicat a la NBE EA-95, ar3cle 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 
mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superOcies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la 
superOcie exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresor3r de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de 3pus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de ser les que s'estableixen en la norma NBE 
EA-95.
- Diàmetre dels cargols calibrats: - 0,00 mm, + 0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm
     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm
     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm
     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
La soldadura no ha de tenir cap defecte que cons3tueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió 
d'escòria o porus.
La unió entre les pla3nes i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures con3nues de penetració complerta.
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació 
de 60°.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm
     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 
obra.
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La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la 
DF i reflec3r-se posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu 
treball estructural, la peça ha de ser subs3tuïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge u3litzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix 
exactament amb la posició defini3va.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador 
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions 
Tècniques Par3culars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura an3oxidant, segons les 
especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva par3da d'obra.
Les parts que hagin de quedar de diOcil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la 
tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre defini3u, excepte en els forats en que sigui previsible la rec3ficació per coincidència, els quals 
s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el defini3u.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte ín3m de les 
peces d'unió.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar 
en una segona pasada.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert
- Elèctric semiautomà3c o automà3c, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu
- Elèctric automà3c, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible
- Elèctric per resistència
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per temperatures < 0°C es necessita l'autorització de 
la DF.
Abans de soldar s'han de netejar les superOcies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes, han de ser els indicats 
a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer el 3pus de soldadura segons la UNE_EN 
287-1.
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes als ar3cles corresponents de la NBE EA-95.
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El fabricant de l’adhesiu ha de garan3r les caracterís3ques mecàniques de l’adhesiu, i la compa3bilitat amb els materials que s’han d’unir. 
Ha de subministrar les instruccions d’u3lització, indicant el procés d’elaboració de la mescla, el temps d’u3lització i les temperatures a les 
que es pot u3litzar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
m2 de superOcie col·locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder u3litzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la
Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).
*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)
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K4 - ESTRUCTURES
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K458 - FORMIGONAT DE CÈRCOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K45817C4.

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

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó
lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Cèrcols 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució  de l'element s'han de complir  les prescripcions establertes en la  norma EHE-08,  en especial  les que fan referència a  la
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superOcie uniforme, sense irregularitats. 
Si la superOcie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència caracterís3ca del formigó es comprovarà d'acord amb l'ar3cle 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'ar3cle 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora
que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Ver3calitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Ver3calitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de re3rar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'ar3cle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT: 
Si la superOcie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h

Pàgina:  186



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició defini3va. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significa3us en la superOcie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que perme3 una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per
aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb 3pus de ciments incompa3bles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària pe3ta i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i
s'evi3 la segregació. 
S'ha de garan3tzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assen3 el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la con3nuació dels treballs, en la forma que es proposi,
ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de re3rar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per
a fer-ho no s'han d'u3litzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden u3litzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es jus3fiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i  primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La  compactació  s'ha  de  realitzar  per  vibratge.  El  gruix  màxim  de  la  tongada  depèn  del  vibrador  u3litzat.  S'ha  de  vibrar  fins  que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contrac3sta. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua

en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superOcie sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les

unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació  de la  correcte  disposició  de l'armat  i  de  les mesures  construc3ves  per  tal  d'evitar  moviments  de la  ferralla  durant  el

formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el con3ngut del capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'ar3cle 100. Control de l'element

construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat
prevista,  comprovada mitjançant els  controls  precep3us,  sols  necessiten sotmetre's  a  assaigs d'informació i  en par3cular  a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un 3pus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques par3culars. 
- Quan degut a caràcter par3cular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest

cas el plec de prescripcions tècniques par3culars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la
forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Faculta3va existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el con3ngut del capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si  s'aprecien deficiències  importants  en l'element  construït,  la  DF podrà  encarregar  assaigs  d'informació complementaria  (tes3monis,
ultrasons,  escleròmetre)  sobre  el  formigó  endurit,  per  tal  de  tenir  coneixement  de  les  condicions  de  resistència  assolides  o  altres
caracterís3ques de l'element formigonat. 

 
K4 - ESTRUCTURES
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K45G - HORMIGONADO DE ELEMENTOS LOCALIZADOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K45GD7C5.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales,  con hormigón en masa, armado, para pretensar,  hormigón autocompactante y
hormigón  ligero,  de  central  o  elaborado  en  la  obra  en  planta  dosificadora,  que  cumpla  las  prescripciones  dela  norma  EHE,  ver3do
directamente  desde  camión,  con  bomba  o  con  cubilote,  y  operaciones  auxiliares  relacionadas  con  el  hormigonado  y  el  curado  del
hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 
- Zonas localizadas de estructuras, como dados de apoyo, etc. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Hormigonado: 
- Preparación de la zona de trabajo
- Humectación del encofrado
- Ver3do del hormigón
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso
- Curado del hormigón 
 
CONDICIONES GENERALES: 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en especial las que hacen referencia la
durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición. 
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o elementos adheridos. 
En el caso de u3lizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre
ellas. 
Resistencia caracterís3ca del hormigón se comprobará de acuerdo con el arfculo 86 de la EHE-08 
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el arfculo 5 del anejo 11 de la norma EHE-08. 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 36831. 
No se aceptarán tolerancias en el  replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras, huecos de ascensor,  pasos de
instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la DF. 
 
HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS: 
Tolerancias de ejecución: 
- Ver3calidad de líneas y superficies (H altura del punto considerado): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm
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- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Ver3calidad aristas exteriores o juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado): 
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviaciones laterales: 
- Piezas:  ± 24 mm
- Juntas:  ± 16 mm 

- Nivel cara inferior de piezas (antes de re3rar puntales):  ± 20 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico: 
- Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m
- Resto de elementos: ± 10 mm 

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el arfculo 5.3 del anejo 11 de la norma EHE-08. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN HORMIGONADO: 
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada. 
La temperatura de los elementos donde se hace el ver3do será superior a los 0°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes
la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la DF
En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón. 
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las armaduras en posición defini3va. 
La DF comprobará la ausencia de defectos significa3vos en la superficie del hormigón. En caso de considerar los defectos inadmisibles de
acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una compactación completa de la masa. 
Si el ver3do del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo previamente al hormigonado. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por
aplicación de medios que retarden el fraguado. 
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con 3pos de cementos incompa3bles entre ellos. 
El ver3do se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen
huecos y evite la segregación. 
Se debe garan3zar que durante el ver3do y compactado del hormigón no se producen desplazamientos de la armadura. 
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente. 
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la con3nuación de los trabajos, en la forma que se
proponga, será aprobada por la DF. 
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta. 
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se re3rará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y la junta limpia.
Para hacerlo no se u3lizarán productos corrosivos. 
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta 
Se pueden  u3lizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de juntas siempre que se jus3fique y se supervise por la
DF. 
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo
mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08. 
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento. 
 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador u3lizado. Se vibrará hasta conseguir una
masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
HORMIGONADO: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente
por la DF. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contra3sta 
- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las armaduras, con observación del estado de limpieza y entrada

de agua en todo el recinto. 
- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado. 
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las condiciones del encofrado. Medida de las dimensiones

de todas las unidades estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar. 
- Verificación de la  correcta disposición del  armado y de las  medidas construc3vas para evitar  movimientos del  armado durante el

hormigonado. 
- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de la temperatura y condiciones ambientales. 
- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado. 
- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados, después del hormigonado. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de la Instrucción EHE-08. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación de la DF. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Inspección visual  de  la  unidad finalizada y  control  de las  condiciones  geométricas de acabado,  según el  arfculo 100.  Control  del

elemento construido de la EHE-08. 
- Ensayos de información complementaria. 
De las estructuras  proyectadas y construidas de acuerdo a la Instrucción EHE-08, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la
calidad prevista, comprobada mediante los controles precep3vos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en par3cular a
pruebas de carga, las incluidas en los siguientes supuestos: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un 3po de estructura o el  pliego de prescripciones técnicas

par3culares. 
- Cuando debido al carácter par3cular de la estructura convenga comprobar que la misma reune ciertas condiciones específicas. En este

caso el pliego de prescripciones técnicas par3culares establecerá los ensayos oportunos que se han de realizar, indicando con toda
precisión la forma de realizarlos y la manera de interpretar los resultados. 

- Cuando a juicio de la Dirección Faculta3va existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de la Instrucción EHE-08. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá encargar ensayos de información complementaria (tes3gos,
ultrasonidos, esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las condiciones de resistencia conseguidas u
otras caracterís3cas del elemento hormigonado. 

 
K4 - ESTRUCTURES
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K45R11A1,K45RC000,K45RA011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents: 
- Repicat de superOcie de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Res3tució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superOcies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Repicat de superOcie de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert: 
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball 
Escatat i raspallat d'armadures: 
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball 
Passivat d'armadures: 
- Neteja i preparació de la superOcie a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes 
Res3tució de volum de formigó: 
- Neteja i preparació de la superOcie a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes 
Pont d'unió entre superOcies de formigó: 
- Neteja i preparació de la superOcie a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant 
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó: 
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
- Res3tució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball 
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT: 
No han de restar elements trencats, o amb fissures al formigó.
Les armadures han d'estar netes, sense restes de formigó adherit.
La superOcie del formigó ha de ser irregular. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT: 
S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transme3 càrregues a l'element a repicar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL,  REPARACIÓ CANTELL,  REPARACIÓ DE  FISSURES EN BIGUES,  BIGUETES O NERVIS,  ESCATAT  I  RASPALLAT I  PASSIVAT
D'ARMADURES: 
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
K4 - ESTRUCTURES
K4B - ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K4B83000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i  col·locació  de l'armadura  formada per  barres  corrugades,  malla  electrosoldada  o conjunt  de barres  i/o  malles  d'acer,  en
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o
soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer,  una vegada nets aquests,  col·locant un cèrcol perimetral

connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
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- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de
formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garan3r la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre 3pus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment rela3u entre elles no sigui superior a
0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'arfcle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels  empalmaments pel  que fa  al procediment, la disposició  dins la  peça,  la  llargària  dels  solapaments i  la  posició  dels
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'ar3cle 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'ar3cle 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE
36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els  empalmaments  mitjançant  disposi3us  mecànics  d'unió,  s'han de realitzar  segons  les  especificacions  de la  DT  i  les indicacions  del
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'arfcle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que man3nguin la seva posició durant l'abocada i la compactació
del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es
pot fer amb punts de soldadura quan les armadures es3guin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repar3ment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció,
segons s'especifica a l'ar3cle 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en
la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'ar3cle 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els
recobriments mínims, a efectes de garan3r la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, ar3cle 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
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BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en
posició ver3cal, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a
la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició ver3cal, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense jus3ficar sa3sfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'ar3cle 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure ver3cal i horitzontal entre 2 barres aillades consecu3ves: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecu3ves, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'ar3cle 69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la
llargària neta d'ancoratge determinada segons l'ar3cle 69.5.1.2 de l'EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garan3r el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i  han de complir l'especificat en l'ar3cle 37.2.5 de l'EHE. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb
la norma3va vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El  diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el  de  la  barra que s'ha d'ancorar i  500 mm més llarg a  la  llargària  neta
d'ancoratge de la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'u3litzar dins del temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que res3 aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que sur3n quan s'introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició defini3va, no es pot rec3ficar la seva posició. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder u3litzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'ob3ndrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de

barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 
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ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA: 
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contrac3sta. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rec3tud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sen3t,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
K4 - ESTRUCTURES
K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K4C31520.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'es3ntolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per solera, puntals i

sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
- Col·locació dels disposi3us de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Desmuntatge i re3rada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural es3gui en disposició de suportar els

esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials les accions està3ques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repar3r de manera uniforme la pressió sobre la superOcie de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que perme3 un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contrac3sta ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sen3ts. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'evi3 malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de jus3ficar i garan3r les seves caracterís3ques i les condicions en que s'han d'u3litzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves caracterís3ques geomètriques per haver pa3t desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica del mateix.
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC: 
Unitat de quan3tat realment executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superOcie realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superOcie de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el
nervis els i elements sobresor3ts del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements u3litzats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
K4 - ESTRUCTURES
K4D - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS Y COLOCACIÓN DE ALIGERADORES
K4D8 - ENCOFRATS PER A CÈRCOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K4D8D500.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superOcies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels disposi3us de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i re3rada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La par3da inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflec3ts com a mínim: 
- Jus3ficació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols execu3us del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva
manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La  DF  disposarà  d'un cer3ficat  on es  garan3tzi  que els  seus  components  compleixen  amb  les  especificacions  del  plec  de condicions
tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garan3r les toleràncies dimensionals i
per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions està3ques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i
compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es facili3 a la DF cer3ficat emès per una
en3tat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que evi3 la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada
cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de reves3ment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan
siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. cer3ficat on es reflecteixin les caracterís3ques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el
formigó 
No s'ha d'u3litzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'u3litzar vernissos an3adherents a base de silicones o preparats
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les caracterís3ques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
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- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i ver3calitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'ac3vitat
- Manteniment de caracterís3ques que perme3n textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que perme3 un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contrac3sta ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en
tots dos sen3ts. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels
sostres, podent-se  u3litzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resis3nt les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les

càrregues ver3cals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers ver3cals d'elements de pe3t cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no
s'han produït  temperatures baixes o d'altres  causes  que puguin  alterar  el  procediment  normal  d'enduriment del  formigó.  Els  costers
ver3cals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de re3rar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i  que no es 3ngui  l'experiència de casos similars o  quan els  perjudicis  que es puguin derivar d'una fissuració
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En  encofrats  amb  possibilitat  de  moviment  durant  l'execució  (trepants  o  lliscants)  la  DF  podrà  exigir  una  proba  sobre  un  proto3p,
prèviament a la seva u3lització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'u3litzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense
que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a reves3r: ± 15 mm/m 

Toleràncies par3culars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repe3des, s'han de netejar i rec3ficar. 

Pàgina:  196



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es man3nguin normals als
ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resis3r la distribució de càrregues
durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superOcies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del
formigó resul3n ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la u3lització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua con3nguda al formigó, i s'ha
de comprovar la situació rela3va de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'evi3 malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de jus3ficar i garan3r les seves caracterís3ques i les condicions en que s'han d'u3litzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de re3rar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui
portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracterís3ques geomètriques per haver pa3t desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de
formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui ac3u. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i  mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i
sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la re3rada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de
retracció, assentament o dilatació així com de les ar3culacions. 
No es re3rarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que perme3n la compactació del formigó. Aquestes obertures
s'han de disposar amb un espaiament ver3cal i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'a3rantar amb cables o cordes els encofrats dels elements ver3cals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els  encofrats  d'elements  rectes  o  plans  de més de  6  m de  llum lliure,  s'han de disposar  amb la  contrafletxa  necessària  per  a  que,
desencofrat  i  carregat  l'element,  aquest  conservi  una  lleugera  concavitat  a  l'intradós.  Aquesta  contrafletxa  sol  ser  de  l'ordre  d'una
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repar3ment quan es transme3n càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest es3guin
sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afec3 nega3vament a altres parts de l'estructura
executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàs3cs. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements u3litzats. 
La superOcie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superOcie total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
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K4 - ESTRUCTURES
K4D - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS Y COLOCACIÓN DE ALIGERADORES
K4DG - ENCOFRADOS DE ELEMENTOS LOCALIZADOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K4DGC500.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros materiales, que forman el molde en el que se verterá
el hormigón. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del plano de apoyo
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante
- Tapado de las juntas entre piezas
- Colocación de los disposi3vos de sujeción y arriostramiento
- Aplomado y nivelación del encofrado
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta
- Humectación del encofrado, si es de madera
- Desmontaje y re3rada del encofrado y de todo el material auxiliar 
La par3da incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de quedar reflejados como mínimo: 
- Jus3ficación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después del hormigonado
- Planos ejecu3vos de la cimbra y sus componentes
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles metálicos, tubos, grapas, etc.. 
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o apuntalamiento, donde figuren los requisitos
para su manipulación, ajuste, contraflecha, cargas, desclavamiento y desmantelamiento. 
La DF dispondrá de un cer3ficado donde se garan3ce que sus componentes cumplen con las especificaciones del pliego de condiciones
técnicas 
Los  elementos  que  forman  el  encofrado  y  sus  uniones  serán  suficientemente  rígidos  y  resistentes  para  garan3zar  las  tolerancias
dimensionales  y  para  soportar,  sin  asientos  ni  deformaciones  perjudiciales,  las  acciones  está3cas  y  dinámicas  que  comporta  su
hormigonado y compactación. 
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, excepto cuando se facilite a la DF cer3ficado
emi3do por una en3dad de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del
cemento 
El interior del  encofrado estará pintado con desencofrante antes del  montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada caso, la
colocación de estos productos. 
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de reves3miento ni la  posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente
cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un cer3ficado en donde se reflejen las caracterís3cas del  desencofrante y de los posibles efectos
sobre el hormigón 
No se u3lizará gasoil,  grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices an3adherentes a base de siliconas o preparados de
aceites solubles en agua o grasas en disolución. 
Los encofrados deberán cumplir las caracterís3cas siguientes: 
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación mecánica
- Alineación y ver3calidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de abombamientos fuera
- de tolerancias
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la ac3vidad 
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas. 
Tendrá marcada la altura para hormigonar. 
Antes de empezar a hormigonar, el contra3sta obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado. 
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente trabados en los
dos sen3dos. 
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista los esfuerzos horizontales producidos durante la
ejecución de los forjados, pudiéndose realizar de las siguientes formas: 
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones  con tubos o abrazadoras, resis3endo los empujes horizontales y un 2% como mínimo

de las cargas ver3cales
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la capacidad resistente y rigidez suficientes
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias necesarias 
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón. 
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Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF. 
El desencofrado de costeros ver3cales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante
este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del
hormigón. Los costeros ver3cales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se re3rarán antes de los 7 días, con las mismas
salvedades anteriores. 
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan derivar de una
fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el
momento de desencofrado. 
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF. 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento. 
En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un
proto3po, previamente a su u3lización en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la ejecución 
Si se u3lizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permi3r el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigón, sin que permitan el escape de pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan esfuerzos o deformaciones anormales.
Para evitarlo se podrán autorizar un sellado adecuado 
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm 
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000 
- Planeidad: 

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para reves3r: ± 15 mm/m 

Tolerancias par3culares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado: 
+---------------------------------------------------------------------+
¦               ¦ Replanteo ejes  ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦
¦               ¦-----------------¦           ¦        ¦              ¦
¦               ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦              ¦
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦
¦Muros          ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦   ± 50 mm    ¦
¦Recalces       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦     -     ¦± 20 mm ¦       -      ¦
¦Riostras       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦
¦Basamentos     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦
¦Encepados      ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦
¦Pilares        ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦
¦Vigas          ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦  ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -      ¦
¦Dinteles       ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦
¦Zunchos        ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦
¦Forjados       ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦
¦Losas          ¦   -    ¦± 50 mm ¦  - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦   ± 30 mm/m  ¦
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦
¦Membranas      ¦   -    ¦± 30 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦
¦Estribos       ¦   -    ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦
+---------------------------------------------------------------------+ 
 
MOLDES RECUPERABLES: 
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los nervios de la estructura. 
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados. 
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repe3das, se limpiarán y rec3ficarán. 
 
HORMIGON PRETENSADO: 
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para que los ejes de los tendones se mantengan normales a los
anclajes. 
Los encofrados y moldes permi3rán las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas y resis3rán la distribución de cargas durante el
tensado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. 
El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de acuerdo con el tesado de las armaduras. 
 
HORMIGON VISTO: 
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades. 
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del
hormigón resulten bien acabadas. 
La DF podrá autorizar la u3lización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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CONDICIONES GENERALES: 
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera para evitar que absorba el agua contenida en el
hormigón, y se ha de comprobar la situación rela3va de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto 
No se transmi3rán al encofrado vibraciones de motores. 
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya construidas. 
El suministrador de los puntales debe jus3ficar y garan3zar sus caracterís3cas y las condiciones en que se han de u3lizar. 
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se re3rarán los costeros de los encofrados y cualquier elemento de los mismos que no
sea portante de la estructura. 
En el caso de que los encofrados hayan variado sus caracterís3cas geométricas por haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos,
etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta. 
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una revisión total del encofrado, antes de
hormigonar. 
El hormigonado se realizará durante el periodo de 3empo en que el desencofrante esté ac3vo. 
Para el control del 3empo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos
de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin
excesivas deformaciones los esfuerzos a los que estará some3do con posterioridad. 
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la re3rada de cualquier elemento que pueda impedir el libre movimiento de las
juntas de retracción, asiento o dilatación así como de las ar3culaciones. 
No se re3rará ningún puntal sin la autorización previa de la DF. 
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el impacto de sopandas y puntales en los forjados 
 
ELEMENTOS VERTICALES: 
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la parte inferior del encofrado. 
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se
dispondrán con un espaciamiento ver3cal y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
En épocas de vientos fuertes se a3rantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos ver3cales de esbeltez mayor que 10. 
 
ELEMENTOS HORIZONTALES: 
Los  encofrados  de  elementos  rectos  o  planos  de  más  de  6  m  de  luz  libre,  se  dispondrán  con  la  contraflecha  necesaria  para  que,
desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una
milésima de la luz. 
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas al terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se
dispongan sobre el terreno se ha de asegurar que no sufrirán asientos. 
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares 
Los puntales transmi3rán la fuerza que reciban y permi3rán finalmente un desapuntalado sencillo 
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el hormigonado no afecte nega3vamente a otras partes de
la estructura ejecutadas con anterioridad. 
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o plás3cos. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en contacto con el hormigón. 
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para el montaje de los encofrados y los elementos de acabado de
las  esquinas  para  hormigón visto,  como son berenjenos  u otros  sistemas,  así  como la  recogida,  limpieza y  acondicionamiento de los
elementos u3lizados. 
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se
deduzca el 100% del hueco, se deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75) 
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K4 - ESTRUCTURES
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
K4FZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K4FZ610L.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o el mur an3c i el fonament o el mur nou. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent
- Neteja de la cara superior del fonament nou
- Humectació de les superOcies on s'ha de realitzar el recalç
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
La paret ha d'estar aplomada. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt.
No hi poden haver peces més pe3tes que mig totxo. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
No han de quedar buits entre l'úl3ma filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm 
- Alçària total:  ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit  de morter,  sempre que ho perme3 la  dimensió  de la peça, fins que el  morter
sobresur3 pels junts horitzontal i ver3cal. 
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de
Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 

 
 

K4 - ESTRUCTURES
K4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA
K4GR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K4GR14F2.

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

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres,  per a cosit està3c d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici prac3cat en l'obra i  reblert amb

injecció de morter
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter
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- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter
- Res3tució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro
- Reparació amb reposició de peces
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter 
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals
- A3rantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de repar3ment i reblert de morter entre parament i

placa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Grapat: 
- Neteja i preparació de la zona a grapar
- Replanteig de la posició de les grapes
- Perforació dels ancoratges
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional
- Re3rada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Reparació de fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts
- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt
- Re3rada de la runa 
Reparació de peça despresa: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar
- Repicat dels elements inestables o despresos
- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original
- Injecció de la resina epoxi
- Rejuntat de les peces amb morter 
Res3tució de volum amb morter armat amb filferro: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar
- Repicat dels elements inestables o despresos
- Extracció de les sals solubles de la pedra i aplicació del consolidant, en el seu cas
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes, o amb morter mixt
- Tractament superficial d'acabat 
Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els tes3monis de sor3da, i l'ordre d'injecció
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda
- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda
- Injecció del morter, segons l'ordre establert
- Re3rada dels broquets i la runa 
Repicat puntual: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts
- Re3rada de la runa 
GRAPAT: 
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes es3guin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de fractura. 
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra u3litzada. 
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàs3c. 
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb el parament.
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura an3oxidant. 
REPARACIÓ DE FISSURES: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter. 
REPARACIÓ AMB FALCAT DE LA PEDRA DESPRESA: 
L'element reparat, ha de ser capaç de resis3r les càrregues a les que està sotmès, sense deformacions. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada. 
REPARACIÓ LINEAL O SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui expressament la DF. 
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses.
S'han de mantenir els junts existents.
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No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes. 
No hi han d'haver taques de sals a la pedra.
El color de la pedra no s'ha de modificar amb el tractament d'acabat. 
SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES: 
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària.
El reblert de l'esquerda no ha de sobresor3r del pla del parament. 
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada. 
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ // CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'u3litzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que es3guin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC: 
Unitat de quan3tat realment executada d'acord amb la DT. 
SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M2: 
m2 de superOcie realment reparada, executada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M: 
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT. 
SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL: 
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural Fábrica DB-SE-F. 

 
 

K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K5Z1AM20.

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

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de

gruix mitjà 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superOcie
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superOcie 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents
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- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva cons3tució ha de ser l'adequada per
tal de rebre la resta de components de la coberta. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superOcie d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàs3c, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements ver3cals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 50 cm 
Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment. 
Els coronaments han d'estar con3nguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats
inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària:  <= 4 m 
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 
- Separació entre les peces:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superOcie tot recolzant els regles en les reglades; els
forats que res3n s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de cons3tuir una mescla homogènia que s'ha d'u3litzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superOcie del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superOcie acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de cons3tuir una mescla homogènia que s'ha d'u3litzar abans que comenci l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
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Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
MASSISSAT AMB ARGILA EXPANDIDA ABOCADA EN SEC: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad
DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superOcie
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contrac3sta. 

 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K7B11AA0,K7B21A0L.

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

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polie3lè de 50 a 150 micres de gruix 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polie3lè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintè3cs no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garan3r la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les caracterís3ques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèx3l.
Ha de ser imputrescible i compa3ble amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:
- Làmines geotèx3ls en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polie3lè:  >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèx3ls en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva
col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superOcie sobre la que s'ha d'estendre el geotèx3l 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèx3l 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us. 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com

les vores, encontres, desguassos i junts. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les caracterís3ques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del
geotèx3l. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polie3lè. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

 
 

K8 - REVESTIMENTS
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K812 - ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K8122112,K8122MAN.

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

Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els 3pus 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 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enguixat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Aplicació del reves3ment
- Acabat de la superOcie
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del reves3ment
- Acabat de la superOcie
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superOcie 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superOcie 
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 superOcie de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments ver3cals 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 superOcie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 
- Enguixat a bona vista:  >= 50
- Enguixat 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 3pus 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
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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'u3litzi ha de tenir les mateixes caracterís3ques que
la dels paraments. 
Per a fer assecatges ar3ficials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'u3litzar addi3us 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 superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superOcie 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 superOcie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bas3ments 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 m:  No es dedueixen
- Llargàries > 1 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 norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superOcie sobre la que es realitzarà l'enguixat 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport 
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat 
- Aplicació del reves3ment 
- Acabat de la superOcie 
- Formació d'arestes i reglades de sòcol 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contrac3sta. 

 

 

Pàgina:  208



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

K8 - REVESTIMENTS
K82 - ENRAJOLATS
K825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K82513230000.

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

Reves3ments realitzats  amb rajola,  aplicats  en paraments  ver3cals,  interiors  o  exteriors,  en faixes exteriors,  horitzontals  o  ver3cals  i
arrimadors. 
S'han considerat els reves3ments següents: 
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superOcie 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 reves3ment 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 superOcie amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en reves3ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superOcie. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjec3ves requerides per la DF. 
El reves3ment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del reves3ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si  la DF no fixa d'altres
condicions. 
Si el reves3ment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el reves3ment i qualsevol sor3nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
SuperOcie de reves3ment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
Els junts del reves3ment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 

- Amplària junts: 
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 

- Parament interior  ± 0,5 mm
- Parament exterior  ± 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Ver3calitat 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. 
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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 superOcies de menys de 2 m2 i s'ha de
marcar aquesta superOcie 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 tal que no absorbeixin 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 superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
En reves3ment de paraments, amb deducció de la superOcie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 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 norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superOcie de suport 
- Replanteig de l'especejament al parament. 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 
- Rejuntat dels junts. 
- Neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el reves3ment. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us. 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 
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K8 - REVESTIMENTS
K84 - CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K842G53A,K8432238LQXJ.

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

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i
elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cor3ners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d'escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat i transformats 
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 
- Làmel·les de PVC o metàl·liques 
- Plaques de fusta 
S'han considerat els 3pus de cel ras següents: 
- Per a reves3r, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema u3litzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras con3nu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compa3ble amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compa3ble amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si  el  fabricant del  sistema de suspensió  es diferent del  de les plaques,  planxes  o  lames,  el  constructor ha d'aportar la  documentació
necessària per verificar la compa3bilitat entre els sistemes.
Si  s'ha d'afegir  algun element a sobre del  cel  ras,  com ara aïllaments tèrmics o acús3c,  llums,  difusor d'aire,  etc,  cal  verificar que el
increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superOcie plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repar3ment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el
suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el reves3ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals ver3cals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar
al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si  es  pengen  o  s'insereixen  elements  aliens  al  cel  ras,  com  ara  llums,  difusors,  etc,  no  superaran  els  pesos  màxims  indicats  pel
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
rela3va de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracterís3ques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que
conformen per tal d'assolir les caracterís3ques requerides, caldrà seguir les pautes construc3ves indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 

- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màs3c per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El  muntatge  s'ha  de fer  seguint  les  instruccions  de  la  documentació  tècnica  del  fabricant.  S'ha  de  seguir  la  seqüència  de  muntatge
proposada pel fabricant. 
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Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els 3pus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents

materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir

instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El  pes màxim que poden suportar les plaques individuals,  i  el  conjunto del  cel  ras,  corresponent als  elements addicionals (llums,

reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local es3gui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat rela3va sigui inferior al 70% i
la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 3ngui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la
idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís3ques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests  criteris  inclouen  l'acabament  específic  dels  acords  a  les  vores,  sense  que  compor3  l'ús  de  materials  diferents  d'aquells  que
normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compa3bilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
construc3us. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compa3bilitat  del sistema de fixació a les estructures existents.  Es pot fer  validant  la documentació aportada pel

fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el 3pus de fixació es correspon amb l'aprovat,

el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si  s'escau, d'entrega als paraments i  suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de

l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de caracterís3ques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell  i  la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils,  la situació d'elements addicionals,  be

es3guin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució.  
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K8 - REVESTIMENTS
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K8788200.

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

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superOcies de materials diversos. El sistema de neteja a u3litzar dependrà del

3pus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.

S'han considerat els 3pus de neteja següents:

- Sistemes a base d’aigua:

     - Aigua nebulitzada

     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s’ha d’aplicar en paraments murals d’interès històric-arfs3c)

     - Vapor d’aigua, (no s’ha d’aplicar en paraments murals d’interès històric-arfs3c)

     - Apòsits aquosos amb materials absorvents

- Sistemes a base de detergents o productes químics:

     - Agents quelants en suspensió en un gel

     - Resines d’intercanvi iònic

     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.

- Sistemes abrasius

- Sistemes manuals

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

- Preparació de la superOcie a netejar

- Protecció de la resta de la façana

- Execució de les operacions pròpies de la neteja

- Repàs i neteja final

Determinació del grau de dificultat d’intervenció en conservació-restauració a les unitats d’obra on intervenen conservadors-restauradors:

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar

     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

     - Dificultat d’accès de l’element a tractar

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

     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

CONDICIONS GENERALS:

En el parament net no hi ha d’ haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada

la textura superficial del parament.

La neteja en pedra ha de ser efec3va en l’eliminació de les substà ncies nocives, ha de restablir el transport d’aigua en fase de vapor, ha de

facilitar l’absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s’ha de

percebre  cap canvi de rugositat de la superOcie. No ha de deixar sals en la superOcie, ni produir cap substància nociva per a la futura

conservació. Els mètodes han de ser fà cils de controlar pel tècnic restaurador.

El tractament d’extracció de sals solubles s’ ha de repe3r fins aconseguir el grau de conducció adequat.

El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjec3ves requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

No s’han d’ u3litzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la 

superOcie o formació de taques.

S’han de fer anà lisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar inmediata o 

posteriorment l’estructura interna del suport sobre el que s’aplica.

Un cop escollit el sistema de neteja s’han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l’ efecte de la neteja sobre el material.

En els sistemes de neteja abrasius i en els que u3litzen aigua s’han de protegir els elements més dèbils de la faç ana o els que no es 

netegen.

En els procediments amb raig de sorra el granulat u3litzat no ha de ser més fort que l’element a netejar 

Els procediments de neteja amb gels no s’han d’aplicar en pedres molt po roses o molt deteriorades.
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S’ha de comprovar la compa3bilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la DF.

Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D’AIGUA:
S’ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.

S’ha de recollir l’aigua de neteja cada 2 m d’alçà ria, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.

Per a la neteja de la pedra s’ha d’u3litzar aigua desionitzada. En cas d’ u3litzar aigua de l’aixeta s’han de fer anàlisis del con3ngut de clorurs, 

sulfats i nitrats.

La nebulització s’ha de prac3car a temperatura ambient, l’aigua no ha d’exercir cap força mecànica, ha d’actuar en fase de caiguda i no ha 

d’impactar directament sobre la superOcie de la pedra. No s’ha de prac3car sobre pedres molt poroses o molt alterades.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:

No s’han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 

No s’han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S’ha de recollir l’aigua de la neteja i de l’esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ  SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE 
PARAMENT:

m2 de superOcie real amidada segons les especificacions de la DT.

Deducció de la superOcie corresponent a obertures:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:

dm2 de superOcie real amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

 
K8 - REVESTIMENTS
K88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
K88R - REPARACIÓ AMB ESTUCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K88RP100.

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

Reparació d'elements amb morter mixt.

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

- Neteja i preparació de la superOcie a reparar.

- Replanteig de junts horitzontals i ver3cals, en el cas d'especejat

- Aplicació del material de reparació

- Acabat de la superOcie

- Repàs i neteja final

CONDICIONS GENERALS:

La reparació ha de recobrir la zona prevista en la DT o indicada per la DF.

El material col·locat ha de quedar con3nu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’ aire i amb la superficie uniforme.

Ha de quedar ben adherit al suport.

Ha de tenir un color i una textura el més similar possible a la de l’element reparat, no s’hi han de notar les possibles aplicacions en diferents

fases.

S'ha de seguir el mateix sistema construc3u: descomposició de juntes, elements de dimensions anàlogues, etc. que l'element reintegrat. 

S'ha de procurar que el material de res3tució 3ngui un envelliment similar al de l'element que es restaura.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Humitat rela3va de l'aire > 60%

- En exteriors:

     - Velocitat del vent > 50 km/h
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     - Pluja

- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintè 3ques i granulats seleccionats, de morter de ciment i addi3us amb granulats

seleccionats o de pasta vinílica:

     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar els materials durant l'adormiment.

No s'han de fixar elements sobre la part restaurada fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.

En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'emprimació abans de realitzar la reparació, aquesta s'ha d'estendre per tota la superOcie que

hagi de quedar en contacte amb el producte de reblert.

El fons i les cares de l'element a reparar han d’estar netes, compactes, no han de tenir olis, grasses, pintures i sense parfcules soltes o mal

adherides.

S’han de seguir les etapes en les que s’ha d’aplicar el morter i el temps d’assecatge que ha de transcórrer per seguir el procés, per afegir

més material o quan la reparació ja treballa en les condicions requerides. 

S'ha d'assegurar una bona adherència amb el el suport.

Les dilatacions entre l'element a reparar i el morter han de ser compa3bles.

Per a fer assecatges ar3ficials es requereix l'autorització explícita de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPRODUCCIÓ I REPARACIÓ D’ELEMENTS DE PEDRA:

m2 de superOcie executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
RECRESCUT D’IMPOSTA:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

 
K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K89A2BA0,K898J2A0,K898U001,K89F5BJB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superOcies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els 3pus de superficies següents: 
- SuperOcies de fusta 
- SuperOcies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- SuperOcies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament prac3cables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció
- Tubs 
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superOcie 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 3pus 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 reves3ment 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 reves3ment:  >= 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 rela3va de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
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Les superOcies 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 reves3ment es3gui format per més 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 parfcules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la u3lització de procediments ar3ficials 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 con3ngut 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  subs3tuir-los per falques de fusta de les mateixes caracterís3ques. 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 superOcies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superOcies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superOcie. Tot seguit s'han
d'aplicar les dues capes d'emprimació an3oxidant. 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 superOcies 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'u3litzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superOcies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superOcie no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garan3r 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 superOcie abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (es3u)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (es3u) 
En superOcies 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 superOcie realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superOcie real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superOcie 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 superOcie 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 superOcie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bas3ments que s'hagin embrutat. 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superOcie de cada cara del tancament prac3cable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als
envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superOcie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superOcie 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 superOcie s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superOcie d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-
SE-A. 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
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No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superOcie a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

 
K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS
K89A - PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K89A2BA0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superOcies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els 3pus de superficies següents: 
- SuperOcies de fusta 
- SuperOcies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament prac3cables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superOcie 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 3pus 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 reves3ment 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 reves3ment:  >= 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 rela3va de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superOcies 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 reves3ment es3gui format per més 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 parfcules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
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No s'admet la u3lització de procediments ar3ficials 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 con3ngut 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  subs3tuir-los per falques de fusta de les mateixes caracterís3ques. 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 superOcies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superOcies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superOcie. Tot seguit s'han
d'aplicar les dues capes d'emprimació an3oxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superOcie realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superOcie de cada cara del tancament prac3cable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als
envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superOcie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superOcie 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 superOcie s'ha d'incrementar el 50% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superOcie a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

K8 - REVESTIMENTS
K8A - ENVERNISSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K8AA3B22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superOcies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra, o aplicació de
tractaments de protecció de la fusta amb lasurs. 
S'han considerat els 3pus de superficies següents: 
- SuperOcies de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Envernissats: 
- Preparació de la superOcie a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del 3pus adequat segons la

composició del vernís.
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- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís. 
CONDICIONS GENERALS: 
En el reves3ment 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. 
Envernissats: 
Gruix de la pel·lícula seca del reves3ment:
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ//CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat rela3va de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superOcies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el reves3ment es3gui format per més 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 parfcules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la u3lització de procediments ar3ficials d'assecatge. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El con3ngut 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  subs3tuir-los per falques de fusta de les mateixes caracterís3ques. Els nusos sans que tenen
exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant;
passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS: 
m2 de superOcie realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superOcie corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 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, bas3ments que s'hagin embrutat. 
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES: 
m2 de superOcie de cada cara del tancament prac3cable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als
envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superOcie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superOcie envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
ENVERNISSAT DE BARANA: 
m2 de superOcie d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació de la superOcie a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del 3pus adequat segons la

composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contrac3sta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'ar3cle 7.4 de la part I del CTE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
No es permetrà la con3nuació dels treballs fins que no es3guin solucionats els errors d'execució. 

 
K9 - PAVIMENTS
K92 - SUBBASES
K923 - SUBBASES DE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K9234B91.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superOcie de l'úl3ma tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot u3litzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superOcie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superOcie s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima
ob3nguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superOcie:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superOcie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superOcie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la par3da d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El con3ngut òp3m d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a
col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada
recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no perme3n
la u3lització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat defini3vament. Els defectes que es derivin d'aquest
incompliment han de ser reparats pel contrac3sta segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en
una profunditat mínima de 15 cm, afegint o re3rant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superOcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

Pàgina:  220



Projecte d'Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d'Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

K9 - PAVIMENTS
K93 - SOLERES I RECRESCUDES
K936 - SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, K93618B6.

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

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superOcie d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discon3nuïtats.
La superOcie acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència caracterís3ca del formigó es comprovarà d'acord amb l'ar3cle 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superOcie del formigó humida. Aquest
procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superOcie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superOcie corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 - BARANES
KB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, KB15U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes cons3tuïdes per un conjunt de perfils que formen el bas3dor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició defini3va i
ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
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Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada
variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resis3r una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre
la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor caracterís3c de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones des3nades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en
zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infan3ls, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la
línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser ver3cals. 
Ha d'estar  subjectada sòlidament  al  suport  amb ancoratges d'acer collats amb morter  de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions
mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garan3r la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de
l'element fins que quedi fixat defini3vament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al
moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, pla3nes o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de
les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'u3litzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
de u3lización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas». 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els

elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar

desplaçaments a la base de fonamentació. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de
l'inspector en aquest 3pus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb
les exigides per la norma3va vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contrac3sta de les irregularitats observades. 

KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
KD5 - DRENATGES
KD51 - BONERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, KD51U130.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments. 
S'han considerat els 3pus següents: 
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Re3rada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica 3pus brida de la tapa de la bonera sobre
el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàs3c. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàs3ca, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de
penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d'e3lè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàs3ca s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ//CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'u3litzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superOcies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA: 
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. 
MORRIÓ: 
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
KY - AJUDES DE RAM DE PALETA
KY0 - AJUDES DE RAM DE PALETA
KY02 - ENCASTS PETITS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, KY02U001,KY02U002.

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

Operacions diverses de formació d'encasts pe3ts. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació, collat amb guix o morter. 
- Tapat d'encast pe3t amb guix 
- Collat d'ancoratge amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del pe3t element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser u3litzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin
(si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE: 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs. 
El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'u3litzar abans de començar l'adormiment. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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KY - AJUDES DE RAM DE PALETA
KY0 - AJUDES DE RAM DE PALETA
KY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, KY03UMAN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
L'element  que travessa  la  paret  o  el  sostre  ha  de  quedar  col·locat  a  la  posició  correcta  en  condicions  de  ser  u3litzat,  de  rebre  els
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

P - TIPOLOGIA P
PA - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PA0 - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PA00 - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, PA000004,PA00MACQ.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Programació de controlador i programari per a supervisió de la ges3ó d'instal·lacions. 
S'han considerat els següents 3pus d'elements: 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Projecte de la programació
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador
- Prova de servei
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les especificacions, complements i altres caracterís3ques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que
la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de supervisió. 
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 
La programació  han de quedar instal·lada i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de personal. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan3tat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, B0A61600,B0A62F90,B0A61500,B0A63H00,B0A62MAN,B0A62H90.

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 3pus següents: 
- 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 compa3bles. 
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
compa3ble 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 

- 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: 
- Iden3ficació 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: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH - PLANXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, B0CHTD18,B0CHMI21,B0CHMI41,B0CHLQ0B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa  d'acer,  plana  o  conformada,  ob3nguda  a  par3r  d'una  banda  d'acer  de  qualitat  industrial,  galvanitzada  en  con3nu,  amb  un
recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 
S'han considerat els següents 3pus de planxa:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 
- Planxa grecada d'acer galvanitzat 
- Planxa grecada d'acer prelacat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garan3r les caracterís3ques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la
norma UNE-EN 10025-2. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i 3pus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el
valor haurà de ser suficient per a resis3r sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plas3ficat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge
     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa:
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves caracterís3ques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per 3pus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que perme3n evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*  UNE 36130:1991 Bandas  (chapas  y  bobinas),  de  acero  bajo  en  carbono,  galvanizadas  en con3nuo  por  inmersión  en caliente  para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 3pus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contrac3sta els

cer3ficats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A. 
     - Caracterís3ques del recobriment, segons UNE 36-130 
     - Caracterís3ques mecàniques:
          - Resistència a la tracció
          - Allargament mínim 
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          - Duresa Brinell 
     - Caracterís3ques geomètriques:
          - Gruix
          - Llargària 
          - Amplària 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF 3ngui dubtes de la seva representa3vitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del contrac3sta. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la
presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si  en els  terminis  establerts al  començar  l'obra no es fa  l'entrega dels  cer3ficats de qualitat  del  fabricant,  s'ha de realitzar  una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contrac3sta. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de
repe3r l'assaig, a càrrec del contrac3sta, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats ob3nguts
sobre totes les peces resul3n sa3sfactoris. 

 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, B89ZB000,B89ZPD00,B89ZNU20,B89ZT000,B89ZTMA2,B89ZC100,B89ZMAN,B89ZÇ000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els 3pus 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'aglu3nant 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 plàs3ca: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintè3c, 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 sintè3ques i dissolvents 
- Esmalt sintè3c: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la

intempèrie i addi3us 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: Reves3ment 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 plàs3ca de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintè3c, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors

resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Caracterís3ques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha

d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  2 h
     - Totalment sec:  4 h 
Caracterís3ques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir  una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,  corró o procediments neumà3cs fins  a
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l'impregnació dels porus de la superOcie 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
superOcie a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Caracterís3ques 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 
Caracterís3ques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Caracterís3ques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura con3nguda 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% 
Caracterís3ques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):
     - Pintura plàs3ca per a interiors o pasta plàs3ca: >= 1000 cicles
     - Pintura plàs3ca 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: 
Caracterís3ques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumà3cs 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 4 h
     - Totalment sec:  < 14 h 
Caracterís3ques 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
superOcie 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). 
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Caracterís3ques 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 volà3l (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 
Caracterís3ques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 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 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Caracterís3ques 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 
Caracterís3ques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 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 56818):  Danys pe3ts 
- 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 pe3ts 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys pe3ts 
- 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 làc3c al 5%:  15 dies
     - A l'àcid acè3c al 5%:  15 dies
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació
     - Al xilol:  Cap modificació
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Caracterís3ques 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):
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     - Al tacte:  < 3 h
     - Totalment sec:  < 8 h 
Caracterís3ques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 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 56818):  Danys pe3ts 
- 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
superOcie 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
superOcie 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 làc3c 1%, acè3c 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 eflic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Caracterís3ques 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% 
Caracterís3ques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):
     - Pintura plàs3ca per a interiors o pasta plàs3ca: >= 1000 cicles
     - Pintura plàs3ca 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
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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. 
Emmagatzematge: En llocs ven3lats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les
gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ven3lats 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. 
Emmagatzematge: En llocs ven3lats 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: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS,
SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Iden3ficació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Iden3ficació del producte 
- Codi d'iden3ficació 
- 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'u3lització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàs3ca o al làtex i en l'esmalt sintè3c, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Iden3ficació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Iden3ficació del producte 
- Codi d'iden3ficació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Iden3ficació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Iden3ficació del producte 
- Codi d'iden3ficació 
- 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 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'e3quetatge dels envasos con3ngui les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les caracterís3ques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
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ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i e3quetat), cer3ficat de garan3a del fabricant, en el seu cas, (signat
per  persona  Osica)  i  els  documents  de conformitat  o  autoritzacions  administra3ves  exigides,  inclòs  la  documentació  corresponent  al
marcatge CE quan sigui per3nent. 
Control mitjançant dis3n3us de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterís3ques del material garan3des per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del cer3ficat de qualitat del fabricant, on cons3n els resultats dels assaigs següents: 
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'ac3vitat, o que la DF no els consideri representa3us, el contrac3sta haurà de
realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del cer3ficat de qualitat del fabricant, on cons3n els resultats dels assaigs següents: 
     - Esmalt sintè3c:
          - Assaigs sobre la pintura líquida:
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
               - Con3ngut matèria volà3l INTA 16.02.31A (10.7)
               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
     - Esmalt de poliuretà:
          - Assaigs sobre la pintura líquida:
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
               - Resistència a agents químics UNE 48027
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
               - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'ac3vitat, o que la DF no els consideri representa3us, el contrac3sta haurà de
realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No  s'acceptaran  els  pots  de  pintura  que  no  es3guin  degudament  e3quetats  i/o  cer3ficats,  així  com els  que  presen3n  mal  estat  de
conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot,  es rebutjarà la unitat corresponent i  s'incrementarà la inspecció, en
primera  instància,  fins  al  20  %  dels  pots  subministrats.  Si  es  con3nuen  observant  irregularitats,  es  passarà  a  controlar  el  100% del
subministrament. 
Els assaigs d'iden3ficació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garan3des en el cer3ficat del material. En
cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats
es3guin d'acord a dites especificacions. 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC , B96AUC20,B96AUC21.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garan3r les caracterís3ques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta u3lització. 
Les peces han de tenir marcada la seva iden3ficació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a determinar la
seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm
- A par3r de 25001 mm:  ± 10 mm 

PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i con3nu en tota la superOcie. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs,  sense contacte directe amb el terra i protegit  de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves
condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los
aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de
suministro. 

 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BA1 - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, BA11D3E5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bas3ment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bas3ment 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. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bas3ment 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 subjec3ves 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 3ngui el tancament prac3cable sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bas3ment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
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Els sistemes de fixació del vidre, els disposi3us de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les
indicacions de l'UNE 85222. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser del 3pus embo3t. 
Escairada del bas3ment:  >= 68 x 55 mm
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La fusta u3litzada ha de ser adequada per al ús previst. 
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531):
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3 
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30 
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 15%, segons la norma UNE-EN 13183-1. 
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de l'albeca, medul·la vista o danys produïts
per insectes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 942. 
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha de sanejar. 
Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben. 
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes. 
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna negra amb els límits establerts a l'UNE-EN
942. 
No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superOcie total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat
segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i
els assaigs del disposi3u 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 bas3ment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que perme3n la sor3da de l'aigua infiltrada o
condensada. 
Si el bas3ment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça amb el muntant del bas3ment. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim,
els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absor3vitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera. 
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, BABGZA03,BABGZO2,BABGMI44,BABGZ03,BABGZAMA,BABGZAFI05,BABGZMA6,BABGZA07.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d’acer galvanitzat que formen el bas3ment i el bas3dor de la porta, així  com la ferramenta d’obertura i tancament.

Per al parament de la porta s’han considerat les següents solucions:

- Dues planxes d’acer esmaltat amb o sense espiell

- Barrots de tub d’acer

- Lamel·les horitzontals fixes d’acer

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bas3ment i el bas3dor de la porta han de ser del material indicat a la descripció del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjec3ves requerides per la DF.

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.

Les fron3sses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les pales han de

tenir superOcie plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bas3ment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bas3ment:  3 punts
Els perfils s’han d’obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista, ni d’altres defectes 
superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió  amb cargols autoroscants en el cas que
el perfil por3 plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.

Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en

alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:   Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275:  perfils bàsics conformats a par3r de banda galvanitzada
- Z 200:  perfils complementaris conformats a par3r de banda galvanitzada
- Z 200:  perfils conformats a par3r de banda prepintada
La unió entre els perfils del bas3dor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s’ha de fer mitjanç ant soldadura.

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Separació entre els perfils del bas3dor:  <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bas3dor ( L = llum ):  <= L/100
Gruix de les potes d’ancoratge del bas3ment:  >= 1 mm
Distància entre potes d’ancoratge del bas3ment:  <= 600 mm
Distància potes d’ancoratge-extrems del bas3ment:  <= 200 mm
Tarja fixa de ven3lació:
- Alçària de la tarja de ven3lació:  <= 300 mm
- Distància tarja ven3lació-cantells:  >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm

Els sistemes de fixació  del vidre, els disposi3us de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les

indicacions de la UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d’una fulla
     - Ample de la fulla:  <= 120 cm
- Portes de dues fulles
     - Ample de la fulla:  >= 60 cm

Toleràncies:

- Dimensions:  ± 1 mm

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm

- Rec3tud d'arestes:  ± 1 mm/m

- Planor:  ± 1 mm/m

- Torsió del perfil:  ± 1°/m
 - Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D’ACER:
Les planxes d’ acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resis3r sense superar les deformacions màximes admisibles, els 
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esforços al que es veuran sotmeses.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plas3ficat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç ada de la vista, que ha de complir les 
condicions exigides a la resta de la fulla.

Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.

Si el material ha de ser component del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats

higrotèrmiques d’ acord amb l’especificat en l’apartat 4.1 del CTE DB HE 1.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quan3tat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-PPA/1976 Par3ciones: PUERTAS DE ACERO.

UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación

* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Caracterís3cas y condiciones generales de

inspección y suministro.
 

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
BAQD - FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, 
BAQDZP18,BAQDMAN,BAQDMAN3,BAQDMAN4,BAQDMANTC,BAQDMAN12,BAQDMAN14,BAQDMAN16,BAQDMAN17,BAQDMI01,BAQDMI
02,BAQDMI03,BAQDMI04,BAQDMIMA5,BAQDMAN6,BAQDMAN7,BAQDMIMAN9,BAQDMAN11,BAQDMA13,BAQDMIAM15.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els 3pus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els 3pus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els 3pus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de parfcules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que perme3 la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
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Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de parfcules:  >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària:  >= 30 cm
- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bas3dor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades:  <= 6 mm
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les caracterís3ques Osiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rec3tud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper:  >= 250 g/m2
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
SuperOcie de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de parfcules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una refcula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
SuperOcie de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ//OPERACIONS DE CONTROL: 
El contrac3sta haurà de garan3r per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en par3cular les següents:
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- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
- Con3ngut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Caracterís3ques geomètriques:
     - Amplària
     - Llargària
     - Secció del perfil
     - Rec3tud d'arestes
     - Torsió del perfil
     - Planor
     - Escairat: (UNE 56821) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garan3ts per escrit pel contrac3sta, amb les condicions abans esmentades. 

 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, BB12MIAM,BB122JA0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bas3dor i el pany de paret de la barana de protecció.

S'han considerat els 3pus de baranes següents:

- De perfils buits d'acer

 - De perfils IPN

 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.

La grandària, 3pus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil 3ngui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més

desfavorables, la fletxa sigui < L/250.

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació

entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.

Els muntants han de portar incorporats els disposi3us d'ancoratge previstos al projecte.

Toleràncies:

- Llargària del perfil:  ± 1 mm

 - Secció del perfil:  ± 2,5%

 - Rec3tud d'arestes:  ± 2 mm/m

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m

 - Planor:  ± 1 mm/m

- Angles:  ± 1°

 BARANES DE PERFILS IPN:

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.

Les superOcies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discon3nuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

 Tipus d'acer:  S275JR

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2

Puresa del zinc:  >= 98,5%

 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el

terra.

BARANES DE PERFILS IPN:

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el

terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quan3tat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha norma3va de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí s3ques del material garan3des per la marca; i la DF sol·licitarà

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control

de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l’obra, corresponent a un mateix 3pus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció  del cer3ficat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la 
classificació de la barana (UNE 85238).
     - Assaigs està3cs
     - Assaigs dinàmics
     - Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
     - Massa de recobriment (mètode magnè3c) 
     - Assaig d’adherència del 
     - Comprovació geomètrica

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran les baranes sense cer3ficat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del 
plec. 
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les tolerà ncies especificades. En cas 
contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 
d’aparèixer incompliments per tal d’acceptar el lot corresponent.

 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ13 - LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, BJ13MAN1,BJ13ML01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a fixar sota taulell o per a
recolzar sobre taulell o moble. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit ín3mament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit ín3mament al suport 
- Material sintè3c, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'u3litzi 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 cer3ficada 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'e3queta  ecològica  europea,  regulada  en el  Reglament
880/1992/CEE o bé altres dis3n3us de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
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La superOcie visible ha d'estar esmaltada. Es considera superOcie visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable per una
persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afec3n al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments,
etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superOcie. 
Les superficies han de ser llises i con3nues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que perme3 el buidat complert, sense que es produeixin embasaments. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Caracterís3ques Osico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Caracterís3ques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues està3ques: 

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N 
Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor 
Caracterís3ques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:
- Ap3tud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat 
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Norma3va (UNE-EN 14688), 3pus de sobreeixidor (CL) i si és
necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l'ap3tud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
  EN 14688  CL
  OF - CA - LR  DA  
La designació del lavabo per a ús col.lec3u es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Norma3va (EN 14296), l'ap3tud per la
neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
  EN 14296  CA  LR  DA  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superOcies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició ver3cal. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colec3vos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ// CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·lici3, 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 higiene personal: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'e3queta, embalatge o documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues úl3mes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de cer3ficat CE o del cer3ficat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
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- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les caracterís3ques essencials 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves caracterís3ques es corresponen amb l'especificat al projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada par3da recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ5 - TAULELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC, BQ5AU010,BQ54MAN,BQ54MAN1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades. 
S'han considerat els 3pus següents:
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural graní3ca per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades. 
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes. 
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos. 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70):  <= 1% 
Coeficient de saturació:  <= 75% 
Con3ngut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Angles:  ± 1 mm 
- Rec3tud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 0,3% 
LLOSA CALCÀRIA: 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 
LLOSA GRANÍTICA: 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 100 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 
No ha de tenir grops > 5 cm. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves caracterís3ques i de manera que no es
trenquin ni s'escantonin. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quan3tat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma3va de compliment obligatori. 

Barcelona, setembre de 2021
 

taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
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