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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0312020,B0313000,B0311010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
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Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
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¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B032 - SAULONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B033 - GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0332020,B0331Q10. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
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Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
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Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si 
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
 

B035 - PALETS DE RIERA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0351000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B03D - TERRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Terra seleccionada 
     - Terra adequada 
     - Terra tolerable 
     - Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la D.F. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
     - Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
     - Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
     - Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
     - Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
     - Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
     - Coronament de terraplè:  >= 5 
     - Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
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Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
     - Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
     - Coronament de terraplè:  >= 5 
     - Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
     - Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
     - Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
     - Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera 
que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0512401,B051OUTD,B051E201. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
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Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
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Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
 

B053 - CALÇS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0532310. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
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     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0552420. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
     - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de 
la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦            Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦--------------------------------------------¦ 
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
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¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -     ¦ 
¦Furol a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Assaigs amb el   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=    ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=      ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa 
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦              Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦----------------------------------------------¦ 
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦Furol 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦ 
¦Furol 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
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¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Assaig amb el    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<= ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300 ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
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¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per 
una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no 
es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser 
sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a 
prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, 
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per 
una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. 
Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 
30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes 
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que 
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, 
s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, 
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
 

B05A - BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05A2103,B05A2102. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir junts entre diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra 
fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretensades. 
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments 
situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 
moment abans d’utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals 
i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química. 
BEURADA DE CIMENT: 
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com és ara àcids o partícules laminars. 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures 
o la beurada, com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats. 
Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25 
Relació aigua-ciment: <= 0,5 
Exsudació en proveta cilíndrica: 
- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h:  0% 
pH de l'aigua:  >= 7 
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Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum 
Expansió:  <= 10% 
Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG): 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència 
alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda) 
Característiques fonamentals: 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BEURADA DE CIMENT: 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
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     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla 
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús  
     - Àmbit d’aplicació 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BEURADA DE CIMENT: 
l de volum necessari procedent de la instal.lació de l’obra. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BEURADA DE CIMENT: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75) 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

*UNE‐EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 

 

B05B - CIMENTS NATURALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05B1001. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
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Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 
cementos naturales. 
 
 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0604220. 

 

 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
S’han considerat els tipus de formigons següents: 
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o 
per la dosificació de ciment, d’ús estructural o no 
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a 
paviments de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE, i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades 
abans de l’inici del subministrament. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

39 

  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 
Norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de 
la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301) 
 Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d’exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d’exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica 3 - 5 cm 
- Consistència tova 6 - 9 cm 
- Consistència fluida   10- 15 cm 
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretesat  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca Nul 
- Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
- Consistència fluida   ± 2 cm 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència 
a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
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Contingut de ciment  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  <= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
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B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064TENI,B064100C,B064500C,B0641090,B064300C,B0641050,B064C26C. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
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s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
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- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
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B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065C36C,B065960B,B065910C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants 
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país 
membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 
80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
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FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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

estructural DB‐SE. 

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B071P000,B0711010,B0704200. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
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Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en 
forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
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- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 
pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 
construir parets de maons. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
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     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
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     - Àmbit d'aplicació 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
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MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B081C010,B0818110. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d’aire 
     - Reductor d’aigua/plastificant 
     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d’aigua 
     - Accelerador d’adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d’aire/plastificant 
     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 
fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, 
condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE: 
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L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per 
una mateixa quantitat d’aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de 
l’addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT: 
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Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el 
procés d'adormiment. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per 
incorporació en el pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d’assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
ADDICIONS: 
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 
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Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 
FUM DE SILICI: 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics 
d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1,00 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
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ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS: 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 
- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

58 

  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o marca d’identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: ZA.3 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 
cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el 
compliment de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de 
silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Als albarans hi han de constar les dades següents: 
- Nom del material 
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant 
- Nom i localització del lloc de procedència 
- UNE_EN 450 1995 
- Marca de certificació, si en té 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
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UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones.  Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIU PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
CENDRES VOLANTS: 
*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y 
control de calidad. 
 
 

B08A - PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B08ACOLO. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la 
pèrdua d'aigua en el primer periode d'enduriment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar. 
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable. 
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé 
resines. 
Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309):  >= 4 
Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156):  <= 0,055 g/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la 
variació de les seves propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes 
temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
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Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
 PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
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- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0911000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
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- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 
químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 
polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 
activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits 
durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
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- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
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El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales. 

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE  36732:1995  Alambres  de  acero  y  productos  de  alambre  para  cerramientos.  Recubrimientos  orgánicos  sobre  el  alambre. 

Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

 

B0A3 - CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000,B0A32000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 

B0A5 - CARGOLS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A5AA00. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 
la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0A6 - TACS I VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A61600,B0A62F00,B0A61500. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
     - Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
     - Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
     - Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
     - Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     - > 20°C: 10 min 
     - 10°C - 20°C : 20 min 
     - 0°C - 10°C: 1 h 
     - - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
     - Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
     - Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
     - Identificació del fabricant 
     - Diàmetres 
     - Llargàries 
     - Unitats 
     - Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2A000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives 
al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe 
tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S   │         │ 
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│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │ 
│──────────│───────────────────│─────────│ 
│    6     │       28,3        │  0,222  │ 
│    8     │       50,3        │  0,395  │ 
│   10     │       78,5        │  0,617  │ 
│   12     │       113         │  0,888  │ 
│   14     │       154         │  1,21   │ 
│   16     │       201         │  1,58   │ 
│   20     │       314         │  2,47   │ 
│   25     │       491         │  3,85   │ 
│   32     │       804         │  6,31   │ 
│   40     │      1260         │  9,86   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │ 
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │ 
│          │           │             │de rotura│(sobre base │         │ 
│          │           │             │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│          │           │             │         │diàmetres   │         │ 
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │ 
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│ 
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │ 
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│màxima │       │ 
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│ 
│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N   │ 
│UNE 36-068│ %màx.│        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│ 
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 
a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
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     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 
│    e (mm)      │      (mm)       │ 
│──────────────────────────────────│ 
│      6         │       1         │ 
│      8         │       1         │ 
│     10         │     1,50        │ 
│     12         │     1,50        │ 
│     14         │     1,50        │ 
│     16         │     2,00        │ 
│     20         │     2,00        │ 
│     25         │     2,00        │ 
│     32         │     2,50        │ 
│     40         │     2,50        │ 
└──────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 
definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

 

 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B341C2,B0B34121,B0B34133,B0B34132. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per 
mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives 
al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe 
tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal 
de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic 
garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
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Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció       │ 
│ filferros  │   desdoblat    │─────────────────────────────────────────│ 
│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 
│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy  │ 
│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │        │ 
│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │        │ 
│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│────────│ 
│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 
a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 
definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
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Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

 

 

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CA - PLAQUES DE POLICARBONAT AMB CEL.LES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0CAFE02. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de policarbonat cel.lular, extrusionat a partir de resines de policarbonat, amb 
tractament per a l’absorció de la radiació ultraviolada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un tractament per l’absorció de la radiació ultraviolada, realitzat per 
coextrusió, que asseguri la homogeneïtat de la placa. 
Han de ser translúcides. 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, 
cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. 
Ha de ser impermeable. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
Massa:  >= 1700 g/m2 
Densitat (UNE 53020):  >= 1200 kg/m3 
Conductivitat tèrmica:  <= 3,6 W/m2 K 
Dilatació tèrmica:  <= 0,065 mm/m °C 
Coeficient de transmissió lluminosa:  >= 75% 
Absorció d’aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
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Mòdul elasticitat:  >= 2100 N/mm2 
Resistència a l’estirament:  >= 55 N/mm2 
Radi mínim de curvatura:  >= 1500 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Amplària nominal:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 0,4 mm 
- Escairat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la 
llargària. La placa ha de portar marcada de forma llegible i difícilment alterable la marca 
del fabricant i la data de fabricació. 
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) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i 
anivellada. Es permet d'apilar fins a sis alçades, separades del terra i entre elles per mitjà 
de llistons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0CU - TAULERS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0CUU110. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a formació de solera i empostissats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, 
compactes i paral·leles 
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, 
acabat per pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar. 
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA: 
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells. 
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 3,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 20 mm/m 
- Amplària nominal:  ± 3 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic (UNE 56709): 
- Gruix 16 mm:  >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3 
- Gruix 25 mm:  >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  2100 N/mm2; Mitjà:  2500 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  1900 kg/mm2; Mitjà:  2000 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56711): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  28 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  25 N/mm2 
Inflament (UNE 56713): 
- Gruix 16 mm:  <= 3% 
- Gruix 25 mm:  <= 2% 
- Llargària:  <= 0,3% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm:  >= 0,6 N/mm2 
- Gruix 25 mm:  >= 0,55 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720): 
- A la cara: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,4 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,2 kN 
- Al cantell: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,15 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,0 kN 
Absorció d'aigua (UNE 56713):   
- Hidrofugat:  <= 0,8% 
- Sense hidrofugar:  <= 6% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
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La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA: 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb terra. 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels 
tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3 - LLATES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
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Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0D7 - TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D71120. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
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- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0E244L6,B0E2BLRF,B0E244B6. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, 
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

81 

  

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
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     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) 
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. 
 
 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1D2A1. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
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El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
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Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 

B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F95230. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Encadellat obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels 
esforços de flexió de les peces col·locades de costat. 
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar 
pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 
Ha de tenir forats a la testa. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Llarg:  >= 50 cm 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 125 kg 
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 
Toleràncies: 
     - Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 
     - Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 
     - Gruix (UNE 67-044):  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 
especificaciones. 
 
 

B0FA - TOTXANES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FA12A0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció 
d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026): 
     - R30:  >= 30 kp/cm2 
     - R50:  >= 50 kp/cm2 
     - R70:  >= 70 kg/cm2 
     - R100:  >= 100 kp/cm2 
Escrostonaments en una cara:  <= 15% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Dimensió: <= 15 mm 
     - Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Fissures: 
     - Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Superfície d'un forat:  <= 16 cm2 
Gruix de l'envanet exterior:  >= 6 mm 
Gruix de l'envanet interior:  >= 5 mm 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,15 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 22% 
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Toleràncies: 
     - Llarg (UNE 67-030):  ± 6 mm 
     - Través (UNE 67-030):  ± 6 mm 
     - Gruix (UNE 67-030):  ± 4 mm 
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
     - Llarg:  6 mm 
     - Través:  6 mm 
     - Gruix:  4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030): 
     - Per a dimensions > 30 cm:  6 mm 
     - Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm:  5 mm 
     - Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Designació segons la RL-88 
     - Resistència a compressió en kp/cm2 
     - Dimensions en cm 
     - Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 

B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FHGRES. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta 
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 
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S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de València (premsada i esmaltada) 
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar 
- Rajola de gres porcellànic (premsat) 
- Rajola de gres premsat esmaltat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
han de ser rectes i la cara vista plana. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 15 N/mm2 
- Rajoles de gres extruït:  >= 20 N/mm2 
- Rajoles de gres premsat:  >= 27,5 N/mm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67101): 
- Rajola de valència:  >= 3 
- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 5 
- Gres esmaltat:  >= 5 
- Gres sense esmaltar:  >= 6 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de ceràmica           ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de gres               ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦ 
¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20% 
- Gres premsat:  <= 1,5% 
- Gres extruït:  <= 3% 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
Toleràncies: 
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- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix: 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
     - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
     - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 
- Rectitud de costats:  ± 0,3% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
     - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 
- Gruix: 
     - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 
- Rectitud de costats: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 
- Planor: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
- Ortogonalitat: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 
indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
     - UGL sense esmaltar 
     - GL esmaltades 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
* UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo 
BIII). 
* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo 
BIII). 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
* UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor 
igual 3%) Grupo B I. 
* UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). 
Grupo BI. 
 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
* UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) 
grupo A1. 
* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 
3%)-Grupo A1. 
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo 
A1). 
 
 
 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B44Z502A,B44Z50BA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
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Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 
superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
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El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 
del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

97 

  

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
 

B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B51 - MATERIALS PER A TERRATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada autoportant de formigó, obtinguda per un procés d'emmotllament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Peça prefabricada de formigó alleugerit i filtrant amb pols de marbre i base de poliestirè 
expandit 
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- Peça prefabricada de formigó 
- Peça prefabricada de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè extruït 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces no han de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les 
arestes. 
La peça de formigó alleugerit ha de tenir una textura oberta a tota la seva superfície. 
Si porta pols de marbre, la granulometria d'aquest ha de ser contínua i homogènia. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 
Sobrecàrrega admissible:  >= 2,50 kN/m2 
Densitat del poliestirè:  >= 25 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZD - MATERIALS PER A MINVELLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZD1DC3,B5ZDU010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça per a minvell formada amb planxa 45 cm de desenvolupament, com a màxim, obtinguda per un 
procés de laminatge. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
ELEMENTS DE PLANXA: 
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La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
 
 

B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZZJLPT,B5ZZAEJ0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per 
ancoratge 
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a 
fixació de taulonet de suport de carener 
- Peça de suport per a bunera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per 
laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 
105x105 mm 
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 
tub soldat a una base de 40x40 cm 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm 
de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom 
plisat 
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 
soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bunera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la 
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els 
elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
PAPER KRAFT: 
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la 
solera. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 
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Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement 
distribuïts. 
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta. 
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament 
sobre l'element de suport. 
Amplària de la vessant de plom:  120 mm 
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre 
fixar-se al suport. 
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb 
el terra. 
PAPER KRAFT: 
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Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1 - PERFILS METÀL.LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B6B11400,B6B12400,B6B11200,B6B12200. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procès d'immersió contínua per a suport 
de tancaments de cartó-guix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin 
pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
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Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra 
i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B6M - MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA 
B6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B6ME1450,B6MEFRED,B6MEOBCA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'alumini per a formar l'estructura de montants i travessers d'un tancament cortina, 
amb tots els elements complementaris per a la subjecció dels vidres i els plafons, com son ara 
els presors d'alumini, els distanciadors de  poliamida, el junt de cautxú per al vidre i les 
tapetes, d'alumini o de perfil de goma de silicona, segons el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Muntant central 
- Muntant de cantonada cóncava 
- Muntant de cantonada convexa 
- Muntant de cantonada d'angle variable 
- Travesser 
S'han considerat els acabats següents: 
- Anoditzat 
- Lacat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques dimensionals, la 
forma i el color indicats a la DT. 
El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir 
un valor que garanteixi que les fletxes dels perfils col·locats, amb la càrrega del tancament, 
i la pressió de vent considerada per a la zona sigui  menor a 1/500 a la llargària dels 
perfils. 
Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti 
l'ensamblatge del conjunt del tancament cortina i la seva fixació als suports. 
L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc. 
Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix mínim de paret 
de 2 mm. 
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Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el 
mateix acabat superficial que la resta del perfil. 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS 
(QUALANOD), o en el seu defecte que aporti un certificat amb el resultat dels assajos 
previstos a la norma UNE 38010. 
Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013): 
- Ambient normal amb neteja freqüent:  > 15 micres 
- Ambient marí o industrial:  > 20 micres 
Qualitat del segellat (UNE 38-017):  valor  =< 2 
Resistència a la llum (UNE 38-024):  => 9 
Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8):  Ha de complir 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en 
el seu defecte aportar un certificar amb el resultat del assajos establerts per aquesta marca 
de qualitat. 
Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment: 
     - Pols:  > 60 micres 
     - Pols en dues capes, una de fons i una opaca:  > 110 micres 
- Pintures líquides: 
     - PVDF en dues capes:  > 35 micres 
     - PVDF metàl·liques a tres capes:  > 45 micres 
     - Polièster de silicona sense primari:  > 30 micres 
     - Altres pintures termodúctils:  > 50 micres 
     - Pintures de dos components:  > 50 micres 
     - Pintures electroforètiques:  > 25 micres 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA 
 
 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7119080,B711Q060. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S’han considerat els tipus de làmines següents: 
- AB: Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació. 
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 
antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LOM: Làmina d'oxiasfalt modificat amb polímers elastomèrics formada per una o vàries 
armadures, recobertes amb màstics bituminosos modificats a base d'oxiasfalt modificat, 
material antiadherent de plàstic, de superfície no protegida o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LBME: Làmina extruïda de betum modificat amb polímers formada a base d’un màstic de betum 
modificat amb polímers, acabat antiadherent de plàstic i que eventualment, pot portar un 
reforç de feltre de fibra de vidre a la cara interna. Fabricada per extrussió i calandratge. 
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 
calandratge. 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-
estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades 
por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment 
bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser 
extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica. 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FO: Feltre cel·lulòsic 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de poliester 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de poliester 
- TJ: Teixit de jute 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini 
- NA: Sense armadura 
S’han considerat els tipus d’armadures bituminoses següents: 
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre 
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals 
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant. 
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La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats -excepte les 
perforacions característiques de la làmina perforada LO-40/P-, etc.). 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, 
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de 
compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment 
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels. 
En l’armadura bituminosa (AB), i les làmines de base oxiasfalt (LO i LOM), el material 
presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni 
s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C. 
Incompatibilitats: 
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No s'han de posar en contacte amb productes 
de base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO, LOM i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 
productes de base de quitrà o derivats. 
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) : 
- Làmines AB, LBM, LBME, LO, LOM  >= 100 cm 
- Làmines LAM:  >= 99 cm 
Llargària nominal (UNE EN 1848-1): 
- Làmines LBM, LO, LOM, LAM:  >= 5 m 
- Làmines LBME, AB:  >= 10 m 
LÀMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 
l'enrotllar-se. 
ARMADURA BITUMINOSA AB: 
La làmina ha de ser per si mateixa, mecànicament resistent. 
Massa i resistència a tracció: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus armadura               ¦ FO-300 ¦ FO-400 ¦   FV   ¦   TV   ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Massa nominal (kg/10 m2)     ¦  6,3   ¦  8,4   ¦  8,0   ¦  0,75  ¦ 
¦UNE EN 1849-1                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Massa mínima (kg/10 m2)      ¦  5,7   ¦  7,6   ¦  7,6   ¦  0,68  ¦ 
¦UNE EN 1849-1                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Massa mínima armadura exenta ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d'humitat i sene saturar     ¦  250   ¦  330   ¦   450  ¦  450   ¦ 
¦(g/m2) UNE 104-281/6-8       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦Resistència     ¦direcció    ¦ >= 200 ¦ >= 280 ¦ >= 150 ¦ >= 500 ¦ 
¦ a tracció      ¦longitudinal¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦   a 23 °C      ¦------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦   (N/5 cm)     ¦direcció    ¦ >= 120 ¦ >= 150 ¦ >=  80 ¦ >= 500 ¦ 
¦UNE-EN 12311-1  ¦transversal ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
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Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Massa màxima de la matèria mineral superficial (UNE 104-206)  
- FV:  >= 6,0 kg/10 m2 
Massa mínima del material de saturació amb relació a l'armadura (UNE 104-281/6-8): 
- FO:  >= 110% 
Massa mínima de la matèria bituminosa (UNE 104-281/6-8): 
- FV:  >= 4,0 kg/10 m2 
- TV:  >= 0,2 kg/10 m2 
Pèrdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14): 
- Làmines FO:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Llargària nominal (UNE EN 1848-1) :  - 1% 
LÀMINA BITUMINOSA D’OXIASFALT LO: 
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 
+--------------------------------------------+ 
¦Tipus   ¦acabat  ¦Massa nominal¦Massa mínima¦ 
¦làmina  ¦antiadh.¦  (kg/m2)    ¦  (kg/m2)   ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-20   ¦ sorra  ¦      2,4    ¦    2,2     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      2,0    ¦    1,8     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-30   ¦ sorra  ¦      3,4    ¦    3,1     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      3,0    ¦    2,7     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-40   ¦ sorra  ¦      4,4    ¦    4,0     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-50   ¦ plàstic¦      5,0    ¦    4,5     ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦ 
¦LO-40/G ¦ sorra  ¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
+--------------------------------------------+ 
Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦Tipus armadura                                   ¦ 
¦làmina         ¦-------------------------------------------------¦ 
¦               ¦  FO  ¦  FV  ¦  FP  ¦  TJ  ¦  MV  ¦  PE  ¦  PR   ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-20   sorra  ¦ 0,91 ¦ 1,54 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦        plàstic¦ 1,07 ¦ 1,70 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-30   sorra  ¦ 1,81 ¦ 2,43 ¦ 2,36 ¦ 1,84 ¦ 2,45 ¦ 2,39 ¦ 2,45  ¦ 
¦        plàstic¦ 1,97 ¦ 2,59 ¦ 2,52 ¦ 2,00 ¦ 2,61 ¦ 2,55 ¦ 2,61  ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-40   sorra  ¦ 2,48 ¦ 3,33 ¦ 3,26 ¦ 2,74 ¦ 3,34 ¦ 3,39 ¦ 3,35  ¦ 
¦        plàstic¦ 2,64 ¦ 3,49 ¦ 3,42 ¦ 2,90 ¦ 3,50 ¦ 3,45 ¦ 3,51  ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-50   plàstic¦   -  ¦   -  ¦ 4,32 ¦ 3,80 ¦ 4,40 ¦ 4,34 ¦  -    ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-40/G sorra  ¦      ¦ 1,73 ¦ 1,66 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦        plàstic¦      ¦ 2,01 ¦ 1,93 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
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¦LO-30/M plàstic¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 2,34 ¦ 2,39  ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦LO-40/M plàstic¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 2,69 ¦  -   ¦ 3,25 ¦ 3,30  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Làmina no protegida: 
     - Sorra:  <= 0,60 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna): 
     - Sorra:  <= 0,30 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,02 kg/m2 
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment (UNE 104-281/6-3): 
     - Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C) :  < 2 mm 
     - Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl·lica (70°C) :  < 2 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir 
guerxaments ni deformacions. 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11): 
- Làmines perforades amb autoprotecció mineral o no protegides amb material antiadherent de 
sorra: <= 5% 
- En la resta de làmines:  <= 1% 
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1) :  Tipus II-B 
LÀMINA PERFORADA LO-40/P: 
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina. 
Diàmetre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm 
Superfície perforada:  <= 10%,   >= 2,4% 
LÀMINA D’OXIASFALT MODIFICAT LOM: 
Composició de les làmines (kg/m2): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Tipus làmina   ¦ LOM-40¦ FP-130¦ PE-95¦ PR-50¦ TV-50 ¦ FV-100¦ 
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa nominal ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦ UNE_EN 1849-1   ¦       ¦  4,00 ¦  4,00¦  4,00¦  4,00 ¦  4,00 ¦ 
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa mínima  ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦ UNE-EN 1849-1   ¦       ¦  3,80 ¦  3,80¦  3,80¦  3,80 ¦  3,80 ¦ 
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦  Massa mínima   ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦capes recobriment¦ LOM   ¦  3,62 ¦  3,65¦  3,69¦   -   ¦  3,65 ¦ 
¦ bituminós       ¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦ 
¦UNE 104-281/6-8  ¦ LOM/M ¦  3,40 ¦  3,44¦  3,49¦  3,49 ¦   -   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Massa màxima del material antiadherent (plàstic) (UNE 104-281/6-8) 
- Làmina no protegida :  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció metàl·lica (només cara interna):  <= 0,02 kg/m2 
Plegabilitat a -5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 70°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
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En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
- Amb la resta d'armadures :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):  <= 1% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Tipus (UNE 104-232/2):  Tipus I-A 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25ºC, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm,  <= 70 mm 
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 5 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 30% 
LÀMINES BITUMINOSES LBM, LO I LOM: 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 
+--------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus¦  Massa ¦ Massa armadura¦Allargament al ¦   Resistència tracció     ¦ 
¦     ¦ nominal¦    exempta    ¦trencament a   ¦   de la làmina a 23°C     ¦ 
¦     ¦armadura¦   d'humitat   ¦   23°C        ¦     UNE-EN 12311-1        ¦ 
¦     ¦(g/m2)  ¦i sense saturar¦UNE-EN 12311-1 ¦           (N/5 cm)        ¦ 
¦     ¦        ¦UNE 104-281/6-8¦---------------¦---------------------------¦ 
¦     ¦        ¦     (g/m2)    ¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦transversal  ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦sense ¦autop ¦sense ¦autop ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦ prot.¦mèt.  ¦ prot.¦mèt.  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------------¦ 
¦FO   ¦   300  ¦     250       ¦  -    ¦  -    ¦>= 300¦   -  ¦>= 200¦  -   ¦ 
¦FO   ¦   400  ¦     330       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦   -  ¦>= 300¦  -   ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦FV   ¦    50  ¦      45       ¦  -    ¦  -    ¦>= 200¦   -  ¦>= 120¦   -  ¦ 
¦FV   ¦    60  ¦      54       ¦  -    ¦  -    ¦>= 250¦   -  ¦>= 175¦   -  ¦ 
¦FV   ¦   100  ¦      90       ¦  -    ¦  -    ¦>= 280¦   -  ¦>= 240¦   -  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦FP   ¦   130  ¦     120       ¦>= 30% ¦>= 30% ¦>= 500¦>= 500¦>= 300¦LO-LOM¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦>= 400¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦LBM   ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦>= 300¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦TJ   ¦   300  ¦     270       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦>= 600¦>= 400¦>= 600¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦TV   ¦    50  ¦      45       ¦  -    ¦  -    ¦   -  ¦>= 600¦   -  ¦>= 600¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦MV   ¦   100  ¦      90       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦>= 300¦>= 400¦   -  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦FM   ¦   130  ¦     120       ¦  >=3% ¦  >=3% ¦>= 350¦   -  ¦>= 350¦   -  ¦ 
¦FM   ¦   180  ¦     170       ¦  -    ¦  -    ¦   -  ¦>= 500¦   -  ¦>= 500¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦PE   ¦    95  ¦      85       ¦>=250% ¦>=250% ¦>= 100¦>= 220¦>= 100¦>= 220¦ 
¦PE   ¦ 2 x 95 ¦      85       ¦>=250% ¦>=250% ¦>= 280¦   -  ¦>= 250¦   -  ¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦PR   ¦    50  ¦      45       ¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦ 
¦PR   ¦    70  ¦      63       ¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦ 
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦NA   ¦   -    ¦           -   ¦  -    ¦  -    ¦  -   ¦>= 200¦  -   ¦>= 200¦ 
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+--------------------------------------------------------------------------+ 
Massa de la protecció metàl·lica (alumini) (UNE 104-281/6-8):  >= 0,20 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl·lica (UNE 104-207):  >= 80/1000 mm 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 
especificacions de la UNE 104206. 
Aspecte (UNE-EN 1850-1):  Ha de complir 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Tipus¦  Massa  ¦Allargament al ¦   Resistència tracció     ¦ 
¦     ¦ nominal ¦trencament a   ¦   de la làmina a 23°C     ¦ 
¦     ¦ làmina  ¦   23°C        ¦     UNE-EN 12311-1        ¦ 
¦     ¦(kg/10m2)¦UNE-EN 12311-1 ¦           (N/5 cm)        ¦ 
¦     ¦         ¦---------------¦---------------------------¦ 
¦     ¦         ¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦transversal  ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦FV   ¦         ¦  -    ¦  -    ¦    >= 200   ¦   >= 120    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦FP   ¦ <= 20   ¦>= 30% ¦>= 30% ¦    >= 300   ¦   >= 200    ¦ 
¦FP   ¦ >= 25   ¦>= 30% ¦>= 30% ¦    >= 500   ¦   >= 300    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦PE   ¦         ¦>=150% ¦>=150% ¦    >= 100   ¦   >= 100    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦TPP  ¦         ¦>= 20% ¦>= 20% ¦    >= 500   ¦   >= 500    ¦ 
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦ 
¦AL   ¦         ¦  -    ¦  -    ¦    >= 180   ¦   >= 180    ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104281-6-8):  >= 0,120 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104207):  >= 50/1000 mm 
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):  >= 0.80 kg/m2 
Plegabilitat a - 15°C (UNE-EN 1109):  No s'ha d'esquerdar 
Resistencia a la calor i Adherencia: 
Ha de complir l’assaig de lliscament de les diferents capes (UNE 104481-2) i de resistencia a 
la separació entre capes (UNE-EN 12316-1) amb les especificacions definides en la UNE 104241. 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anella-bola) (UNE 104281-1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  >= 50 mm; <= 125 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
- Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 
      - Massa nominal 1,5 kg/m2:  - 0,1 kg/m2 
      - Massa nominal >1,5 kg/m2:   - 0,2 kg/m2 
- Rectitut (UNE EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM: 
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
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¦                ¦ Gruix  ¦ Massa  ¦ Massa ¦  Massa màxima del      ¦ 
¦Tipus de làmina ¦ (mm)   ¦nominal ¦mínima ¦material antiadherent   ¦ 
¦                ¦        ¦(kg/m2) ¦(kg/m2)¦UNE 104-281-6-8 (kg/m2) ¦ 
¦--------------- ¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-24          ¦>= 2,0  ¦  2,40  ¦ 2,20  ¦sorra 0,60              ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-30          ¦>= 2,4  ¦  3,00  ¦ 2,80  ¦plàstic 0,04            ¦ 
¦LBM-30/M        ¦>= 2,5  ¦        ¦       ¦plàstic 0,02            ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-40          ¦>= 3,2  ¦  4,00  ¦ 3,80  ¦plàstic 0,04            ¦ 
¦LBM-40/G        ¦        ¦        ¦       ¦sorra 0,30 plàstic 0,02 ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-48          ¦>= 4,0  ¦  4,80  ¦ 4,50  ¦plàstic 0,04            ¦ 
¦LBM-48/M        ¦        ¦        ¦       ¦plàstic 0,02            ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-50/G        ¦>= 4,0  ¦  5,00  ¦ 4,80  ¦plàstic 0,02            ¦ 
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦ 
¦LBM-30/M        ¦>= 3,4  ¦  3,00  ¦ 2,80  ¦plàstic 0,04            ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Massa mínima de les capes de recobriment bituminós. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus   ¦mat.   ¦ FP  ¦ FV  ¦ FV  ¦ MV  ¦ FM  ¦ FM  ¦ TV  ¦ PE  ¦ PR  ¦ NA  ¦ 
¦làmina  ¦antiadh¦ 130 ¦ 50  ¦ 100 ¦ 100 ¦ 130 ¦ 180 ¦ 50  ¦ 95  ¦ 70  ¦     ¦ 
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦LBM-24  ¦sorra  ¦ 1,46¦ 1,54¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦LBM-30  ¦plàstic¦ 2,39¦ 2,70¦  -  ¦ 2,65¦ 2,39¦  -  ¦  -  ¦ 2,65¦ 2,70¦  -  ¦ 
¦LBM-40  ¦plàstic¦ 3,39¦  -  ¦ 3,65¦ 3,65¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 3,65¦ 3,70¦  -  ¦ 
¦LBM-48  ¦plàstic¦ 4,10¦  -  ¦ 4,35¦ 4,35¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 4,35¦ 4,40¦  -  ¦ 
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦LBM-40/G¦sorra  ¦ 1,63¦ 1,89¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦        ¦plàstic¦ 1,91¦ 2,17¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦LBM-50/G¦plàstic¦ 2,91¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 2,86¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦LBM-30/M¦plàstic¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 2,49¦ 2,44¦ 2,49¦ 2,55¦ 
¦LBM-48/M¦plàstic¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 4,30¦ 4,25¦ 4,30¦  -  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8): 
- Pissarra granulada:  >= 0,80 kg/m2 
- Granulats colorejats:  >= 1,00 kg/m2 
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 15°C 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 10°C 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment  
     - Làmines amb armadura de film de poliester (80°C) :  <= 2 mm 
     - En la resta de làmines (100°C) :  <= 2 mm 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Làmines no protegides: 
     - Amb armadura de feltre i film de poliester :  <= 1% 
     - Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
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     - Amb la resta d'armadures :  <= 0,5% 
- Làmines autoprotegides :  <= 0,6% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4) 
     - LBM (SBS):  >= 25 mm,  <= 65 mm 
     - LBM (APP):  >= 20 mm,  <= 80 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
- Deformació remanent per tracció: SBS (UNE 104-242/1):  <= 10% 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) :  <= 30% 
- Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) :  No s'ha d'esquerdar 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 20°C 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 15°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material després de l’assaig han de 
ser les especificades a la norma UNE 104-242-1 per les làmines LBM (SBS) i a la norma UNE 104-
242-2 per les làmines LBM (APP). 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 1849-1): 
     - Valor mig:  - 0,2 mm 
     - Valor individual 
          - Làmines no protegides :  ± 10% 
          - Làmines amb autoprotecció (mineral o metàl·lica) :  ± 15% 
LÀMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME: 
Composició de les làmines (kg/m2): 
+--------------------------------------------------+ 
¦  Tipus làmina     ¦      ¦LBME-20¦LBME-15¦LBME-20¦ 
¦                   ¦      ¦  NA   ¦   FV  ¦   FV  ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   Gruix           ¦  mm  ¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE EN 1849-1    ¦      ¦  2,00 ¦  1,50 ¦  2,00 ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa nominal   ¦ kg/m2¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE EN 1849-1    ¦      ¦  2,00 ¦  1,50 ¦  2,00 ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   Massa mínima    ¦ kg/m2¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE EN 1849-1    ¦      ¦  1,80 ¦  1,30 ¦  1,80 ¦ 
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Massa mínima arma- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ 
¦dura desaturada i  ¦      ¦   -   ¦ 0,045%¦ 0,045%¦ 
¦exenta d'humitat   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ 
¦  UNE 104-281/6-8  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Amb armadura:  <= 0,02 kg/m2 
- Sense armadura:  <= 0,04 kg/m2 
Plegabilitat a -20°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400 N/5 cm 
- En direcció transversal:  >= 400 N/5 cm 
Allargament fins al trencament a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400% 
- En direcció transversal:  >= 400% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
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- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura :  <= 2% 
- Sense armadura :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm 
- Pèrdua per calentament 5 h a 163ºC (UNE 104-281/1-11):  <= 1,0 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 5% 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l'assaig han de 
ser les especificades en la norma UNE 104-243. 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Gruix nominal (UNE EN 1849-1):  ± 0,2 mm 
LÀMINA QUITRÀ MODIFICAT LAM: 
Gruix i massa (UNE EN 1849-1): 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Tipus  ¦ Gruix ¦Tolerància¦ Massa mitjana ¦ Massa mínima  ¦ 
¦làmina ¦ (mm)  ¦   (mm)   ¦    (kg/m2)    ¦  (kg/m2)      ¦ 
¦-------¦-------¦----------¦---------------¦---------------¦ 
¦LAM-2  ¦  2,2  ¦  ± 0,2   ¦      3,0      ¦   2,8         ¦ 
¦LAM-3  ¦  3,3  ¦  ± 0,3   ¦      4,5      ¦   4,2         ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Plegabilitat a - 10°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C, en proveta tipus 1 (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 2,5 MPa (25 kgf/cm2) 
- En direcció transversal:  >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2) 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 60% 
- En direcció transversal:  >= 150% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80ºC (UNE 104-281/6-7): 
- Longitudinal:  <= 4% 
- Transversal:  <= 2% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Duresa Shore A, (UNE 53-130):  60° 
Punt de reblaniment anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 140°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l’assaig han de 
ser les especificades en la norma UNE 104-244. 
Toleràncies: 
- Duresa Shore A (UNE 53-130):  ± 10° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim 
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en 
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
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Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar: 
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor 
- Designació del producte segons normativa 
- Nom comercial de la làmina 
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m 
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas 
- Data de fabricació 
- Condicions d'emmagatzematge 
- En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per m2 
- En làmines LAM: Massa mitjana de la làmina per m2 
- En armadures bituminoses: Massa nominal de la làmina per 10 m2 
- En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, 
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
bituminosas de oxiasfalto. 
UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas 
de oxiasfalto modificado. 
UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas 
extruidas de betún modificado con polimeros. 
UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
de alquitrán modificado con polímeros. 
UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Características de las armaduras bituminosas. 
UNE 104242-2:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con plastómeros. 
UNE 104242-1:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastómeros. 
*UNE 104241:2002 EX Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Làminas autoadhesivas de betún modificado 
 
 

B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B762EPDM,B7621600. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants de 
característiques físico-químiques, d'1 mm de gruix com a mínim, amb activadors accelerants de 
la vulcanització final, no resistents a la intempèrie 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de poliéster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la 
intempèrie 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres 
productes que continguin dissolvents. 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
Duresa (IRHD) (UNE 53-549):  60 
Resistència a la tracció (UNE 53-510): 
- Làmines tipus IIR:  >= 8 MPa 
- Làmines tipus EPDM:  >= 9 MPa 
Resistència a la compressió (50% de deformació):  >= 7,7 N/mm2 
Resistència a l'esquinçament (UNE 53-516):  >= 22 kN/m 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 300% 
Envelliment accelerat, 115°C, 168 h (UNE 53-548): 
- Duresa IRHD:  ± 10 
- Resistència a la tracció conservada: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 70% 
- Allargament al trencament conservat: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 50% 
- Variació en les dimensions:  ± 2% 
Resistència a l'ozó per a làmines de butil (mostra sotmesa a un allargament del 20% en una 
atmosfera de 50 parts d'ozó per 100 milions, a 40°C), després de 168 h (UNE 53-558): No s'han 
d'observar fissures 
Absorció d'aigua (UNE 53-540):  <= 1% 
Doblegat a baixes temperatures (UNE 53-358):  No s'han d'observar fissures 
- Làmines tipus IIR:  Assaig a - 40°C 
- Làmines tipus EPDM:  Assaig a - 55°C 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE 53-608):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-608):  ± 1% 
- Duresa:  ± 10 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
Resistència a la tracció (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 12 MPa 
Resistència a l'impacte (UNE 53-358):  Ha de complir 
Allargament fins al trencament (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 30% 
Doblegat a baixes temperatures, -25°C (UNE 53-358):  Sense fisures 
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Resistència a la calor (UNE 53-358):  Sense formació d'ampolles ni arrugues 
Envelliment tèrmic (6 mesos a 100°C). Variació de la massa:  <= 2% 
Coeficient de resistència a la transmissió del vapor d'aigua (UNE 53-358): <= 50000 
Comportament davant el foc (UNE 53-127):  Autoextingible o no combustible 
Resistència al betum (UNE 53-411):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE 53-221):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-221):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 3 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
*UNE 53586:1986 Elastómeros. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni armadura para la 
impermeabilización. Características y métodos de ensayos. 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B7B - GEOTÈXTILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7B1GEOT,B7B111F0,B7B111L0,B7B1GEO2. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
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- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 
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- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 
fonaments 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments 
de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
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Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per als elements amb funció de separació: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a les normes aplicables 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para 
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
contrucción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
 
 

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C100N0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com 
aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 
o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar 
- Morter d’escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs 
o pastat per projectar 
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar 
- Escumant per a formigó cel·lular 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 
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La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,020 kcal/h m °C 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de 
pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra 
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35. 
Conductivitat tèrmica: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Subministrament       ¦  Densitat aparent       ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦   (kcal/h m °C)       ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦en sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,30     ¦ 
¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,045    ¦ 
¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,07            ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR: 
Reacció al foc (UNE 23727):  M0 
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50 
MORTER DE CIMENT I PERLITA: 
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua 
i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat 
per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 
Característiques del material: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦ 
¦----------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦ 
¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Conductivitat ¦<=0,045 kcal/h m °C¦Conductivitat  ¦<= 0,06kcal/h m °C  ¦ 
¦tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >= 8 kp/cm2        ¦ 
¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦      M0            ¦ 
¦              ¦                   ¦ (UNE 23727)   ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA: 
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir 
aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a 
projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 
Característiques de la vermiculita: 
- Granulometria:  2 - 6 mm 
- Densitat:  80/100 kg/m3 
Densitat de la mescla seca:  270/290 kg/m3 
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la 
Recepción de Cementos RC-03." 
ESCUMAT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 
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Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les 
proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat. 
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ, MORTERS PASTATS PER A PROJECTAR O ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS: 
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material 
ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada. 
En el sac han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Pes net o volum 
- Distintiu del control de qualitat 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS: 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de 
col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material. 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 
i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ESCUMES: 
NBE-CT-1979 Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CT-79, sobre Condiciones Térmicas en los edificios. 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 
RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para 
la Recepción de Yesos y escayolas en las obras de construcción. 
MORTERS DE CIMENT: 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C2E601,B7C23200,B7C2P100,B7C26200. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.) 

S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut 
alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-
EN 13163 per al poliestirè expandit 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163. 

Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163. 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164. 
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Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 
     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 
     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planor (UNE-EN 825): 
     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 
     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 
La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164. 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K) 
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma 
dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
(assajat segons UNE-EN 12086). 
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la 
UNE-EN 13163, en funció de tipus. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de 
producció s’ha aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes 
A1, A2, B i C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
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Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de 
producció no s’ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en 
classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar 
l’assaig de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe 
F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

UNE‐EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido 

(EPS). Especificación. 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

UNE‐EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en  la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido 

(XPS). Especificación. 

UNE‐EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruído 

(XPS). Especificación. 

 

 

B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C9H800,B7C9H500. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Element de llana de roca aglomerat amb resines termoenduribles, revestit o no per una de les 
seves cares amb una barrera de vapor que pot ser de diferents tipus. 
S'han considerat els tipus següents: 
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     - Feltre de densitat 20-25 kg/m3 amb paper kraft, paper kraft i alumini o paper kraft 
perforat, adherits a una de les seves cares. 
     - Feltre de densitat 36-40 kg/m3 amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les 
fibres adherida a una de les seves cares. 
     - Feltre de densitat 41-45 kg/m3 amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les 
fibres adherida a una de les seves cares. 
     - Placa semirrígida de densitat 26-35 kg/m3, sense revestiment, amb paper kraft o amb 
làmina d'alumini, adherits a una de les seves cares. 
     - Placa rígida de densitat 36-40, 86-95 o 116-125 kg/m3, sense revestiment. 
     - Placa rígida de densitat 46-55 kg/m3 amb paper kraft adherit a una de les seves cares. 
     - Placa rígida de densitat 106-115 kg/m3 amb paper kraft blanc i làmina d'alumini 
adherits a una de les seves cares i un tel de fibra de vidre per l'altra cara. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes 
i paral·leles i els angles rectes. 
Reacció al foc i conductivitat tèrmica: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Element     ¦Densitat¦  Revestiment           ¦Reacció ¦Conductivitat   ¦ 
¦            ¦(kg/m3) ¦                        ¦al foc  ¦tèrmica a 20°C  ¦ 
¦            ¦        ¦                        ¦        ¦(kcal/h m °C)   ¦ 
¦------------¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦Feltre      ¦20-25   ¦Paper kraft enquitranat ¦    -   ¦  <= 0,041      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦20-25   ¦Paper kraft d'alumini   ¦  M0    ¦  <= 0,041      ¦ 
¦            ¦        ¦      i enquitranat     ¦        ¦                ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦20-25   ¦Paper kraft perforat    ¦   -    ¦  <= 0,035      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦36-40   ¦Làmina d'alumini        ¦  M0    ¦  <= 0,035      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦41-45   ¦Làmina d'alumini        ¦  M0    ¦  <= 0,035      ¦ 
¦------------¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦Placa       ¦26-35   ¦sense revestiment       ¦   -    ¦  <= 0,037      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦semirígida  ¦26-35   ¦Paper kraft enquitranat ¦   -    ¦  <= 0,032      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦26-35   ¦Làmina d'alumini        ¦  M0    ¦  <= 0,032      ¦ 
¦------------¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦Placa       ¦36-40   ¦            -           ¦   -    ¦  <= 0,037      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦rígida      ¦46-55   ¦Paper kraft enquitranat ¦   -    ¦  <= 0,037      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦86-95   ¦            -           ¦   -    ¦  <= 0,037      ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦106-115 ¦Paper kraft i làmina    ¦  M1    ¦  <= 0,030      ¦ 
¦            ¦        ¦         d'alumini      ¦        ¦                ¦ 
¦            ¦--------¦------------------------¦--------¦----------------¦ 
¦            ¦116-125 ¦            -           ¦  M0    ¦  <= 0,037      ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons el Reial Decret 1637/1986. 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal:  ± 10 mm 
     - Amplària nominal:  ± 5 mm 
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     - Gruix:  ± 4 mm 
     - Densitat nominal:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FELTRES: 
Subministrament: Embalat en rotlles. 
PLAQUES: 
Subministrament: Embalades en paquets. 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les 
pluges i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-CA-1988 Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se aclaran y corrigen diversos 
aspectos de los anexos a la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-1982 sobre Condiciones 
Acústicas de los edificios. 
NRE-AT/1987 Ordre de 27 d'abril de 1987 per la qual s'aproba la Norma Reglamentària 
d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
NBE-CT-1979 Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CT-79, sobre Condiciones Térmicas en los edificios. 
 
 

B7CP - PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7CPPANE. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l’interior fonoabsorbent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El material aïllant acústic ha de ser incombustible. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000  ¦ 
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦ 
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¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦ 
¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix. 
Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície. 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 
- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 
- Llargària:  ± 1/1000% 
- Amplària:  ± 1/1000% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7CZ1400. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
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La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i 
massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la 
placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de 
resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J20190. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, 
obtingut per extrusió contínua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3 
Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2 
Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2 
Allargament longitudinal:  >= 13% 
Allargament transversal:  >= 7% 
Absorció d'aigua:  Nul·la 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la 
indicació del producte que conté. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7Z2PERI,B7Z24000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol.lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
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Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni 
lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni 
lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B84A - LAMEL.LES METÀL.LIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lamel·la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable. 
S'han considerat els acabats següents: 
- Lamel·la llisa lacada 
- Lamel·la perforada lacada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les dues cares i les vores de la lamel·la han d'estar recobertes d'esmalt. 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Ha de tenir la secció indicada per la DT i, en el seu defecte, ha de ser compatible amb els 
elements de suport. 
Llargària:  5 m 
Alçària:  15 mm 
Gruix:  0,5 mm 
Tipus d'alumini:  Aliatge AA5050 
Toleràncies: 
- Llargària:  + 10 mm,  - 0 mm 
- Alçària:  + 3 mm,  - 0 mm 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4):  ± 2 mm 
- Escaire (UNE_EN 485-4):  ± 4 mm 
LAMEL·LA PERFORADA: 
Diàmetre de les perforacions:  2 mm 
Distància entre els eixos de les perforacions:  5 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm 
- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: embalades en caixes. 
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, 
protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4: 
Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados en frío. (Versión oficial EN 
487:1993) 
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B86 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS 
B867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de 
paper. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-335. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Ha de ser rentable e inalterable a la llum. 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents: 
- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1)) 
- Resistència al rentat (UNE -EN 12956) 
- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3)) 
- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4)) 
- Penetració de líquids (UNE-EN 1734) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097) 
- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2)) 
- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1)) 
Llargària:  <= 10 m 
Amplària:  <= 0,5 m 
Toleràncies: 
- Llargària:  ±  1,5 %  
- Amplària:  ±  2 % 
- Estabilitat dimensional en la direcció transversal:  + 3 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, 
les característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies 
planes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B88 - MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 
B881 - ESTUCS I MONOCAPES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8816200. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Morters preparats per a realitzar estucs d'una sola capa, continus i impermeables. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter monocapa de ciment i additius, amb granulat seleccionat, per a acabat rugós 
- Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat, per a acabat raspat 
- Morter monocapa de ciment i additius amb granulats seleccionats, per a acabar amb un 
granulat projectat 
- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a 
textures ratllades o a la tirolesa. 
MORTER MONOCAPA: 
No ha de tenir partícules estranyes ni disgregacions. 
Ha de ser de color estable, insaponificable, resistent a la intempèrie, al xoc i al rentat. 
Ha de tenir prou poder de cobriment per a realitzar el revestiment amb el nombre de capes 
previst. 
Els granulats han de ser calcaris o silicis de granulometria compensada. 
L'aglomerant ha de ser bàsicament ciment blanc amb additius que puguin modificar-ne les 
característiques. 
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 
- Retracció: 
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 
- Adherència (tracció vertical): 
    - sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2 
PASTA VINÍLICA: 
Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i 
additius. 
Característiques físiques: 
- Pigments:  9% 
- Càrregues minerals: 
     - Textura ratllada:  67% 
     - Textura tirolesa:  65% 
- Lligants i additius en sec:  9% 
- Aigua i caolescents: 
     - Textura ratllada:  15% 
     - Textura tirolesa:  20% 
- Densitat: 
     - Textura ratllada:  1,75 a 1,85 kg/dm3 
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     - Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3 
- Contingut de cendres a 450ºC: 
     - Textura ratllada:  75 a 80% 
     - Textura tirolesa:  73% 
- Extracte sec a 105ºC: 
     - Textura ratllada:  80 a 95% 
     - Textura tirolesa:  80% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MORTER MONOCAPA: 
Subministrament: En sacs de paper de moltes capes o de plàstic, de més de 25 kg de pes net. 
A cada sac hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Color o referència 
- Pes net 
- Rendiment 
- Data de caducitat o de fabricació 
- Instruccions d'ús i d'aplicació 
- Temps màxim de pastat 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Si se li demana, el fabricant ha de garantir les característiques mesurades segons els tipus 
d'assaigs següents: 
- Duresa: UNE 48-173, UNE 48-024  
- Solidesa a la llum:  NF-T-30.057 
- Permeabilitat a l'aigua de pluja:  INCE 628-2/75 M 
- Resistència a l'aigua i al rentat:  UNE 48-144 
- Transmissió del vapor d'aigua:  NF-T-30.018 
- Resistència a la intempèrie: UNE 48-025, INCE 628-1/75 M, MELC 12.94 
- Resistència a l'abrasió:  NF-T-30.015 
- Resistència a la calor 85°C:  UNE 40-033 
- Adherència:  INCE 628-5/75 M 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra i protegits de 
la intempèrie. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
PASTA VINÍLICA: 
Subministrament: En envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Color (UNE 48-103) 
- Capacitat de l'envàs 
- Data de caducitat 
- Rendiment 
- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació 
- Instruccions d'ús i d'aplicació 
- Temps d'assecatge al tacte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Incompatibilitats i atacs físics o químics 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B89ZENAT,B89ZENFI,B89ZENG0,B89ZENG1,B89ZENGG,B89ZPOLI,B89ZPOAL,B894I020,B894R031,B894I010,B894
R130,B894TTTT,B89ZB000,B89ZU001,B89ZT000,B89ZINB1. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
     - Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 
l'hidròxid de calç o la calç apagada 
     - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
     - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
     - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
     - Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
     - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
     - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
     - Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
     - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
     - Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
     - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i 
una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos 
components 
     - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
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     - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
     - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, 
en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
     - Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. 
Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l’assecat 
     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
     - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  2 h 
          - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, ni dipòsits durs 
     - Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l’assecat 
     - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 30 
          - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 
senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 
     - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
     - Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. 
Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l’assecat 
     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
     - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 1 h 
          - Totalment sec:  < 2 h 
     - Pes específic: 
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          - Pintura per a interiors:  < 1,6 kg/dm3 
          - Pintura per a exteriors:  < 1,5 kg/dm3 
     - Rendiment:  > 6 m2/kg 
     - Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid 
(PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
     - Resistència al rentat (DIN 53778): 
          - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
     - Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o procediments pneumàtics 
     - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 4 h 
          - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
     - Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
     - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 3 h 
          - Totalment sec:  < 8 h 
     - Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
     - Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
     - Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
     - Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 
160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
     - Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
     - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 3 h 
          - Totalment sec:  < 8 h 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
     - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
     - Adherència i resistència a l'impacte: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies  ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%          ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                   ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé       ¦ Ha de complir     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
     - Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
     - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
     - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
     - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
     - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
     - Resistència química: 
          - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
          - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
          - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
          - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
          - Al xilol:  Cap modificació 
          - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
          - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
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     - Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
     - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 3 h 
          - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
     - Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
     - Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i 
als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 20 min 
     - Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
     - Tracció:  >= 160 kp/cm2 
     - Compressió:  >= 850 kp/cm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
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     - 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:  < 1,7 kg/dm3 
     - Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Resistència al rentat (DIN 53778): 
          - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
     - Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
     - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
     - Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
     - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
     - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Codi d'identificació 
     - Pes net o volum del producte 
     - Data de caducitat 
     - Instruccions d'ús 
     - Dissolvents adequats 
     - Límits de temperatura 
     - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
     - Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
     - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Codi d'identificació 
     - Pes net o volum del producte 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
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PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Codi d'identificació 
     - Pes net o volum del producte 
     - Instruccions d'ús 
     - Temps d'estabilitat de la barreja 
     - Temperatura mínima d'aplicació 
     - Temps d'assecatge 
     - Rendiment teòric en m/l 
     - Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B8J - CORONAMENTS DE PARETS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8JAU010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa metál.lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs 
o d’escopidors de tancaments. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Planxa d’alumini lacat 
- Planxa d’alumini anoditzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial. 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
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Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
PLANXA D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
La planxa ha de tenir una fractura brillant. 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 
perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z1 - MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B8Z1016C. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment 
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦ 
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦ 
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior 
a 1 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B8ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REVESTIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B8ZZB000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cola vegetal de midó amb possible addició de càrregues inertes o pigments resistents als 
àlcalis. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Al cap de tres minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, grumolls ni dipòsits 
durs. No s'ha d'observar flotació de pigments o càrregues. 
Ha de tenir estabilitat dimensional als canvis de temperatura. 
Per la seva composició ha de ser d'aplicació fàcil. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs ventilats, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B95 - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS 
B951 - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a la formació de un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d’acer galvanitzat i 
suports regulables d’acer galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre sí. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
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En els elements d’acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser llis, sense 
discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d’estar ben adherits. 
En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part superior dels suports, ha de permetre la col·locació de les rajoles del paviment amb 
les separacions previstes. 
Els suports, han de disposar d’una base per a la seva fixació al terra o sostre. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Les característiques mecàniques, el comportament en front al foc i la conductivitat 
electrostàtica, han de complir l’especificat en la UNE-EN 12825. 
Les rajoles han de complir les toleràncies dimensionals definides en funció de la seva classe 
(UNE-EN 12825). 
     - Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensió                          ¦ Classe 1  ¦ Classe 2   ¦ 
¦-----------------------------------¦-----------¦------------¦ 
¦ Llargària del costat              ¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Escairat                          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Rectitut  del costat              ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix sense  recobriment          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix amb  recobriment            ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gerxament                         ¦  ± 0,5    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Concavitat                        ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Diferència d’alçària entre el can-¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ tell perimetral i la superfície   ¦                        ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Suports: 
     - Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats de manera que no s’alterin les seves característiques i quedin 
protegits de la humitat. 
En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informació següent: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Referència a la norma UNE-EN 12825 
     - Any i mes de marcatge 
     - Altres característiques, en el seu cas, definides segons la UNE-EN 12825 
Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l’element i els 
documents comercials. 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables 
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B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B96511C0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 

B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 
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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 garantir les característiques 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 utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació 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 partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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 de l'element 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. 
 
 

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B9CZ2000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
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     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
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     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9F1REPL. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
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          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 
i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
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     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 

B9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels 
edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pelfuts de coco 
- Pelfuts arrissats de vinil 
- Pelfuts tèxtils 
- Perfuts de cautxú: de goma-pics i de goma moqueta 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials. 
El pelfut ha de ser flexible. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de ser antilliscant i imputrescible. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm 
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 
- Mides nominals: 
     - Format en rotlle:  ± 1 mm 
     - Format individual:  ±  1 % 
PELFUT DE COCO: 
Material:  100 % fibra de coco 
Gruix:  17, 20, 23 mm 
Base:  PVC 
Ús:  per a interiors 
PELFUT ARRISSAT DE VINIL: 
Material:  100 % vinil 
Gruix:  8, 10, 14 mm 
Base:  Sense 
:  PVC 3 kg/m2 
Ús:  apropiat per a ús intensiu 
PELFUT TÈXTIL: 
No ha de tenir vores desfilades. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
Ha de ser rentable. 
Material:  100 % polipropilè 
Altura tèxtil:  5 mm 
Altura total:  8 mm 
Base:  PVC 
PELFUT DE GOMA-MOQUETA: 
No ha de tenir vores desfilades. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies 
planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

158 

  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9P - MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 
B9PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Cordó de PVC 
- Segellant líquid de PVC 
CORDÓ DE PVC: 
Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants 
i els estabilitzants necessaris per a la seva fabricació. 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície. 
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 10% 
SEGELLANT LÍQUID DE PVC: 
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de 
junts. 
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC 
sense afectar les seves característiques. 
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs. 
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura. 
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
- Rendiment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CORDÓ DE PVC: 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de 
constar la marca del fabricant i les característiques del producte. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que 
no se n'alterin les condicions. 
SEGELLANT LÍQUID DE PVC: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable. 
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Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9R - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
B9R2 - MOQUETES DE FIBRES SINTÈTIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Revestiment tèxtil de fibra, arrissada o de pel tallat, teixida o amb suport d'arpillera o de 
goma-escuma. 
S'han considerat els materials següents: 
- Llana 
- Fibres sintètiques 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir vores desfilades, diferències de tonalitat, taques ni d'altres defectes 
superficials. 
El color i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Desgast, pèrdua de pes i volum:  Segons classificació 
Punxonament:  Segons classificació 
Estabilitat dimensional: 
- Humitat i calor: 
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Contracció < 1% 
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Allargament < 0,5% 
     - (LEITAT 98.501) Calor:  Contracció < 4 mm/m 
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional addicional per a moqueta teixida: 
- Acció mecànica (LEITAT 98.231):  Extensió no recuperable < 2% 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaig homologat, les característiques següents: 
- Característiques estructurals: 
     - Classificació i terminologia (UNE 40-256) 
     - Determinació de les dimensions (UNE 40-277) 
     - Massa total (UNE 40-293) 
     - Gruix total (UNE 40-245) 
     - Densitat de felpa visible (UNE 40-242) 
     - Alçària del pèl (UNE 40-257) 
     - Pes total de felpa visible (UNE 40-243) 
     - Nombre de flocs o bucles/unitat de superfície (UNE 40-258) 
- Característiques bàsiques d'ús: 
     - Pèrdua de matèria per l'abrasió (LEITAT 98.421) 
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     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega dinàmica (UNE 40-245) 
     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega estàtica (UNE 40-291, UNE 40-292) 
     - Resistència a la roda de mobiliari (DIN 54324) 
     - Estabilitat dels colors a la llum (UNE 40-187) 
     - Estabilitat de les tintes al rentat sec i humit (UNE 40-029) 
     - Estabilitat de les tintes a la neteja de les taques (UNE 40-113) 
     - Estabilitat de les tintes al rentat amb dissolvents orgànics (UNE 40-099) 
     - Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 
     - Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 
     - Resistència a la perforació (LEITAT 88.221) 
     - Resistència a l'arrencament del pèl (LEITAT 98.261) 
- Característiques de neteja: 
     - Imputrescibilitat (LEITAT 88.811) 
     - Propensió a l'embrutament (LEITAT 98.651) 
- Característiques de confort: 
     - Absorció acústica (DIN 52212) 
     - Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 
     - Aïllament tèrmic (DIN 52612) 
     - Propensió a les càrregues electrostàtiques (LEITAT 97.101) 
El laboratori ha de realitzar una valoració de totes les característiques segons ús i tipus de 
col·locació i classifiqui el revestiment segons la graduació UPEC, la del "Secretariado 
Internacional de la Lana" o una altra de característiques similars. 
Toleràncies: 
- Amplària:  >= Amplària nominal 
- Gruix:  ± 0,5% 
- Massa total/unitat de superfície:  Massa nominal ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles empaquetats. 
A l'envàs hi han de constar les dades següents: 
- Procediment de fabricació 
- Tipus i classificació d'ús 
- Característiques nominals 
- Característiques del suport 
- Característiques de la inducció 
- Característiques de la subcapa 
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9U2PREF. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de sòcol de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats 
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments a les arestes, diferències de 
tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
El cantell superior pot estar tallat a bisell. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix:  >= 2 cm 
Gruix de la capa fina superficial:  >= 0,7 cm 
Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra   ¦Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦-------¦------------------------¦ 
¦Petit  ¦       2 - 4            ¦ 
¦Mitjà  ¦      10 - 15           ¦ 
¦Gros   ¦      30 - 40           ¦ 
+--------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Toleràncies: 
- Mides superficials:  ± 0,5% 
- Variacions de gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,3 mm 
- Planor:  ± 1,3 mm 
- Guerxaments: ± 0,5 mm 
- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonaments visibles a 1,60 m: <= 4% peces 
- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm: <= 5% peces 
- Despuntat de caires de llargària > 2 mm: <= 5% peces 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peça ha de portar al dors la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9U7U110. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de fusta de secció rectangular. 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER: 
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls 
ni d'altres defectes en el revestiment. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura 
uniformes. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Llargària:  >= 100 cm 
Gruix:  >= 0,8 cm 
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10 
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13% 
Toleràncies: 
- Llargària:  + 5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
FUSTA DE ROURE: 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3 
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres 
Toleràncies: 
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, 
Nusos negres de D < 1 mm 
FUSTA DE CASTANYER: 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
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Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3 
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres 
Toleràncies: 
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, 
Nusos negres de D < 1 mm 
FUSTA DE PI: 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes. 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II 
Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% 
amplària peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques. 
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han 
d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9V2BB10,B9V2F010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra artificial rentada amb àcid 
- Pedra artificial no rentada amb àcid 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat 
ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix:  >= 3 cm 
Gruix de l'estesa:  >= 3 cm 
Gruix del davanter:  >= 2 cm 
Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra   ¦Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦-------¦------------------------¦ 
¦Petit  ¦       2 - 4            ¦ 
¦Mitjà  ¦      10 - 15           ¦ 
¦Gros   ¦      30 - 40           ¦ 
+--------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Resistència al desgast (UNE 127-005): 
- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 
- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm 
Bisell d'aresta:  1 cm 
Toleràncies: 
- Llargària de la peça:  ± 3 mm 
- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm 
- Gruix del davanter:  ± 1 mm 
- Variacions de gruix:  <= 8% 
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça 
ha de portar al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
B9Z5 - PECES PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9Z5TTFO,B9Z5TTRE,B9Z5JU01. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces per a cobrir junts de paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Perfil simple PVC 
     - Perfil de PVC i suport d'alumini 
     - Perfil de neoprè i suport de llautó 
     - Perfil de neoprè i suport d'alumini 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície. 
La secció ha de ser constant a tota la llargària. 
Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums. 
PERFIL SIMPLE DE PVC: 
Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments. 
No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials. 
PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI: 
Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat articulades 
entre elles, destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments. 
El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres defectes 
superficials. 
SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ: 
Ha de ser rectilini i sense guerxaments. 
MATERIAL POLIMÈRIC: 
Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 140 kp/cm2 
Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250% 
Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65 
Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548): 
     - Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20% 
     - Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20% 
     - Variació en duresa Shore A:  +10,  -0 
Inflament en oli número 3 de ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:  <= 45% 
Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes 
Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628): 
     - A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88% 
     - A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83% 
Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628): 
     - A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85% 
Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40% 
SUPORT D'ALUMINI: 
Tipus d'aliatge (UNE 38-337):  Lleuger 
Anodització:  >= 10 micres 
Color:  Uniforme 
Admissió de fissures:  Nul·la 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAQD0TC1,BAQD0TC2,BAQD0TC3,BAQD0TC4,BAQDTPI1,BAQDTPI2,BAQDTPA1,BAQDBPA1,BAQDTPA2,BAQDXPA2,BAQD
TPA3,BAQD0TE1,BAQD0TE2,BAQD0TE3. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de 
la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
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La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, 
la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 
4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró 
ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de 
fibres de densitat alta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
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Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BAV - PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
BAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAVJGELO. 

 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Persianes de gelosia de lamel.les mòbils d’alumini lacat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les lamel.les han de ser totes paral.leles. 
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Les lamel.les han d’estar unides per un mecanisme en la cara interior de la persiana, per tal 
que permeti moure-les conjuntament 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Les lamel.les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aleatge 57-S 
(UNE 38-337). 
Les lamel.les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliester amb pols, 
polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie. 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel.les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la 
persiana estigui tancada. 
Gruix de la paret de la lamel.la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
                 :  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  >= 0 
 :  <= 2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
Toleràncies: 
     - Alçària o amplària:  ± 2 mm/m 
     - Secció de les lamel.les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel.les: 
          - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
          - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
          - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
     - Torsió de les lamel.les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BB12001A,BB12001B,BB1201B2,BB120002,BB120003,BB120004,BB120005,BB120006,BB120007,BB12SE01,BB12
0S01,BB120S02,BB120S03,BB120S04,BB120S05,BB120S06,BB120S07,BB120S08,BB120S09,BB120S10,BB120S11
,BB120S12,BB120S13,BB12BS13,BB120S14,BB120S15,BB120S16,BB12BVID,BB12BAMU. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
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Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BB3 - REIXES 
BB32 - REIXES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB32XTEN,BB32REMA,BB32RETU. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d’acer galvanitzat, 
que formen el reixat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L’entramat ha d’estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per 
resistència). 
Els perfils han de ser d’acer galvanitzat en calent, per un procés d’immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Gruixos:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
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- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBM2AA00. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  S275JR 
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BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser 
el que s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han 
de ser del tipus S235JR(UNE-EN 10025-2) 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Recobriment armadures:  - 0 cm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
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     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
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: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
 
 

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC1K - MIRALLS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de 
diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, 
superposades i unides íntimament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, 
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les 
parts components. 
Els vidres de capa s’han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició 
de la capa respecte a l’interior o l’exterior de l’edifici o de la cambra dels vidres 
aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus 
de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en 
defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la 
franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral.lels i centre comú 
amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes 
admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d’uniformitat o taques de la capa:  S’admeten en la mesura que no restin 
molestos visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s’admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S’admeten en les dues zones si el seu 
número és =<1/m2 
     - Agregats:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan 
quedin fora de la zona de visió 
     - Rascades >75 mm:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i 
quan la seva separació sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no 
molesti la visió 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al 
foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
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- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat 
del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat 
del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema 
de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica 
essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i 
resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de 
recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y 
clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos 
de ensayo para las capas de las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos 
de ensayo para las capas de las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. 
 
 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD51 - BUNERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD51EPGR,BD515DJ1. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 
l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bunera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb 
accessoris i peces de muntatge 
- Bunera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 
- Bunera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La 
bunera de paret té una boca d'entrada formant angle 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
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No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
BUNERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bunera amb cargols protegits contra l'oxidació. 
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre de la tapa: 
     - Diàmetre 110 – 125 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 160 – 200 mm:  ± 2 mm 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
La bunera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a 
evitar el retorn de l'aigua. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bunera. 
Llargària: 
- Bunera:  33 cm 
- Bunera de paret:  34,5 cm 
BUNERA DE FOSA: 
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar 
el retorn de l'aigua. 
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement. 
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o 
esquerdes, ni d'altres defectes. 
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BUNERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PECES DE FOSA: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
*ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5HU004,BD5HU005. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d’aigua 
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part 
proporcional d’accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa 
superior. 
S’han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d’acer inoxidable 
- Reixa d’acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S’han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per 
un procés d’emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han 
de tenir un increment de l’alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix, amb un 
encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
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La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-
les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es 
puguin desplaçar lateralment. 
S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d’enclavament, amb una 
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n’asseguri l’estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de la UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la unitat de reixeta  
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les 
càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d’instal.lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l’aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. 
Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
 
 

BD5L - LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5L1200,BD5L1400. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per un o dos feltres sintètics i una capa drenant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
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Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Grandària del porus:  Aprox. 0,1 mm 
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDD1A090,BDD15090. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb 
o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la 
legislació vigent. L’ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb 
els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre 
barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats 
locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 
superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orofici d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un 
mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a 
mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
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- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim 
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de 
ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con 
fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDDZV001. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
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Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
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- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
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Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDKZ3170. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
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- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
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- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
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La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
 

BL - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
BL1 - GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Guies i cables de tracció per a aparells elevadors elèctrics. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Guies i cables per a ascensors de passatgers des de 300 kg fins a 1500 kg de càrrega 
útil, recorregut des de 4 fins a 18 parades i velocitats de 0,63 m/s, 1 m/s i 1,6 m/s. 
     - Guies i cables per a ascensors industrials de 1000, 2000 i 3000 kg de càrrega útil 
     - Cables per a muntacàrregues de 50 kg de càrrega útil 
GUIES: 
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Han de consistir en un conjunt de perfils d'acer per a asegurar el desplaçament de la cabina i 
el contrapès, a més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes. 
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats. 
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser 
mecanitzades. 
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a 
suportar els esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i 
del de retenció i la possible fletxa produïda per un descentrament de càrrega. 
La cabina i el contrapès han d'estar guiats, cadascun, per almenys dues guies rígides. 
GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS: 
Perfil mínim de les guies de la cabina: 
+----------------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦    Perfil        ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦     (mm)         ¦ 
¦---------¦-----------¦------------------¦ 
¦   300   ¦    0,63   ¦ T 60 x 50 x 9    ¦ 
¦   300   ¦       1   ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦   450   ¦       1   ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦   600   ¦       -   ¦ T 90 x 65 x 14   ¦ 
¦   900   ¦       -   ¦ T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦  1500   ¦       -   ¦ T 125 x 82 x 96  ¦ 
+----------------------------------------+ 
Perfil mínim de les guies del contrapès: 
+--------------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦   Perfil       ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦    (mm)        ¦ 
¦---------¦-----------¦----------------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦V 45 x 45 x 5   ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   450   ¦      -    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   600   ¦      -    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   900   ¦      -    ¦T 70 x 65 x 9   ¦ 
¦  1500   ¦      -    ¦T 90 x 65 x 14  ¦ 
+--------------------------------------+ 
GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS: 
Perfil mínim de les guies de la cabina: 
+------------------------------+ 
¦  Càrrega   ¦    Perfils      ¦ 
¦   (kg)     ¦     (mm)        ¦ 
¦------------¦-----------------¦ 
¦   1000     ¦T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦   2000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 
¦   3000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 
+------------------------------+ 
Perfil mínim de les guies del contrapès:  T 70 x 65 x 9 
CABLES: 
Els cables han d'estar fets de filferros trenats amb cordons al voltant d'un nucli de fibra 
per a sostenir la cabina, el seu bastidor i el contrapès mitjançant la politja tractora de 
l'equip de tracció. 
Les característiques han de ser les definides a la UNE 36-715 (composició, allargament, 
ovalitat, flexibilitat, assaigs, etc.). 
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L'adherència dels cables ha de complir la fórmula donada per la relació entre la força 
estàtica més gran i més petita situades a ambdós costats de la politja tractora tal com 
s'especifica a la UNE 58-705. 
La relació entre el diàmetre primitiu de les politjes i el diàmetre nominal dels cables de 
suspensió ha de ser com a mínim de 40, qualsevol que sigui el nombre de cordons. 
El coeficient de seguretat dels cables de suspensió ha de ser 12, com a mínim. 
La resistència dels amarraments dels cables ha de ser com a mínim del 80% de la càrrega de 
trencament mínima del cable. 
Resistència dels fils: 
     - Cables d'una sola resistència:  1570 N/mm2 o 1770 N/mm2 
     - Cables de dues resistències: 
          - Per a fils exteriors:  1370 N/mm2 
          - Per a fils interiors:  1770 N/mm2 
CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS: 
Nombre de cables segons la càrrega i la velocitat: 
+-------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦   3     ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦   4     ¦ 
¦   450   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦   600   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦   900   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦  1500   ¦      1    ¦   5     ¦ 
+-------------------------------+ 
+-------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   600   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦   900   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦  1500   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
+-------------------------------+ 
Diàmetre dels cables segons la càrrega i la velocitat: 
+---------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Diàmetre  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦   (mm)    ¦ 
¦---------¦-----------¦-----------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦    8      ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦    9      ¦ 
¦   450   ¦      1    ¦    9      ¦ 
¦   600   ¦      -    ¦   11      ¦ 
¦   900   ¦      -    ¦   13      ¦ 
¦  1500   ¦      -    ¦   15      ¦ 
+---------------------------------+ 
CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS: 
Nombre de cables:  5 
Diàmetre dels cables segons la càrrega: 
+------------------------+ 
¦  Càrrega   ¦ Diàmetre  ¦ 
¦    (kg)    ¦   (mm)    ¦ 
¦------------¦-----------¦ 
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¦    1000    ¦    11     ¦ 
¦    2000    ¦    13     ¦ 
¦    3000    ¦    15     ¦ 
+------------------------+ 
CABLES PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS: 
Nombre de cables:  2 
Diàmetre nominal cables:  6 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies 
protegida. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
 
 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bancs de fusta de Guinea pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió 
cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
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L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues 
d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Separació entre llistons:  15 mm 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Platines de reforç: 
- Banc amb suport de fosa:  20 x 12 mm 
- Banc amb suport de passamà:  40 x 12 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal no adobada 
- Terra vegetal 
- Terra de bosc 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
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La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
ROLDOR DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
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Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
TERRA VOLCÀNICA: 
Subministrament: A granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BR4 - PLANTES 
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
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Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
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Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
 
 

BR4C - ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT III 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
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La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
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Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D060Q021. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 

D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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D0701641,D070A4D1,D0701461,D070I025,D070CEMR. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 

D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D071OUTD,D071L6C1. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d’aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
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. 
 
 

D07A - FORMIGONS CEL.LULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D07AA000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni 
l'enduriment. 
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de 
complir les condicions següents: 
Densitat:  300 - 400 kg/m3 
Resistència a la compressió:  >= 4 kg/cm2 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,08 kcal/m h °C 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2A100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
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└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B341C4,D0B34123,D0B34134. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat 
o altres usos, manipulades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
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│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
16 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
165 - DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

1652UF36,1652UN12,1652TRFA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
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. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
     - Envà per a aïllament al foc d’element estructural vertical lineal 
     - Envà per a aplacat d’intradós amb o sense aïllament interior de plaques semirígides de 
fibra de vidre 
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 
     - Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
     - Fixació de les plaques als muntants 
     - Segellat dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment 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 màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. En 
qualsevol cas, no han de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals 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 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial:  ± 2 mm 
     - Replanteig total:  ± 2 mm 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

211 

  

     - 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. 
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 a l’apartat Definició, 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 oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la D.F. verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

1652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

1652UF36,1652UN12,1652TRFA. 

 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
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. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Envà per a aïllament al foc d’element estructural vertical lineal 
- Envà per a aplacat d’intradós amb o sense aïllament interior de plaques semirígides de fibra 
de vidre 
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 
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col.locació, en el seu cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als muntants 
- Segellat dels junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment 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 màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. En 
qualsevol cas, no han de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col.locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals 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 
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. 
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 a l’apartat Definició, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
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Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la D.F. verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta 
a part. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
1A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES 
1A23 - PORTA INTERIOR DE FUSTA PINTADA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

1A230TC1,1A230TC2,1A230TC3,1A230TC4,1A23TPI1,1A23TPI2,1A23TPA1,1A23BPA1,1A23TPA2,1A23XPA2,1A23
TPA3,1A230TE1,1A230TE2,1A230TE3. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d’una fulla batent i 
tapajunts, pintada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del bastiment 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació directament sobre l’obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant 
- Presentació de la fulla 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva de la fulla 
- Neteja i protecció 
- Replanteig del tapajunts 
- Fixació dels perfils del tapajunts 
- Segellat dels forats i junts 
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- Pintat de les superfícies de fusta 
- Neteja de tots els elements 
Per a bastiment de base folrat: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha d’estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos. 
Ha d’estar travat a l’obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l’accionament de 
la porta. 
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l’obra, les 
fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
El tapajunts ha de cobrir de forma contínua el junt entre el bastiment i el parament acabat de 
la paret. 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
BASTIMENT FOLRAT: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una 
sola peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el 
revestiment de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
PINTAT: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

215 

  

Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes 
durant tot el procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben 
travat a l'obra. 
PINTAT: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E21 - ENDERROCS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E213U210,E213U211,E213U255. 

 

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

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. 
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 
que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm 

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 
  S'han considerat els elements següents: 
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- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l’edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat 
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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 contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
Les parts que estiguin 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 verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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 sties 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. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici de 
les feines, l’empresa encarregada d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de 
ser aprovat per l’autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han  de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· 
lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament delimitades 
i senyalitzades. 
 Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l’emissió  de fibres d’amiant a 
l’ambient. 
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en 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 
transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
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Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides 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. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s’han d’arrencar els arbres que indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode de treball i fases 
- Apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, béns o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
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. 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans 
de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
En aquest criteri d’amidament no es consideren inclosos els fonaments de l’ edifici ni les 
canalitzacions soterrades. 
Unitat d’arbre realment arrencat, aprovat 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) 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

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

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

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 

reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 

al citado Reglamento 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por  la que se aprueba  la Norma Tecnológica de  la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

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

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificació n: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E213U210,E213U211,E213U255. 

 

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 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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 contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
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. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties 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 retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa 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 
transmetin 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 bastides amb una 
barana i un sòcol. 
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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 artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por  la que se aprueba  la Norma Tecnológica de  la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2211022,E2212422. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a buidada de soterrani 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- 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: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
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 la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

224 

  

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° 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el 
director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com 
a mínim: 
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, 
amb indicació de les cotes de fondària, que s’han d’especificar en relació a una cota zero 
determinada respecte el nivell del mar 
- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d’altres elements per analitzar, si s’escau 
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACINS 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 BUIDADA DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

225 

  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2221422,E2222422,E222B423,E2222433. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
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- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que 
es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

227 

  

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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. 
 
 

E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2241100,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 entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l’excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent 

CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer just  abans de l’abocada del formigó. 
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb 
l'acord del fons i la paret en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 5% 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m 
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

estructural de cimientos DB‐SE‐C. 
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E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2252772,E225AH70. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, 
forats d’excavacions o esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 
a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa. 
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El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 

E2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
E2A1 - SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2A15000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix: 15% 
     - Excavacions en terreny compacte: 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2R54239,E2RA2460,E2R3TRAN,E2R6503A,E2RA6360. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 
tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 
els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 
dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
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La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 

E3 - FONAMENTS 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3Z112Q1. 

 

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

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

235 

  

Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 o 
15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer la 
capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

estructural DB‐SE. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4425025,E4415325. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
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- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
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L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
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- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
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Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
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- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 
l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E45CU012. 

 

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

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
- Murs 

- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 

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

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
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Tractament de cura amb producte filmògen: 

- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
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- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements : ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de 
la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
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Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat 
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres 
elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l’ample d’aquests 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant 
del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi 
examinat. 
Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d’estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 
de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
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Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de 

Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 

 

 

E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E511 - ACABATS DE TERRATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5113371. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat amb paviment flotant: 
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè 
expandit, col·locat sense adherir. 
Acabat amb capa granular: 
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament 
d’aquests residus 
Acabat amb paviment fix: 
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Acabat amb peces prefabricades de formigó: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport 
Capa de protecció amb grava o palet de riera: 
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat 
Capa de protecció amb formigó lleuger: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 
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La capa d’acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 
previstes. 
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb 
paraments verticals i elements passants. 
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta. 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
PAVIMENT FIX: 
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament 
del paviment. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues 
direccions, amb el junt sense emmorterar. 
Separació entre peces:  <= 0,2 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
Pendent (col.locat en sec):  < 5% 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  ± 10 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de 
morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de 
la capa superior han de quedar plens de morter. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
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. 
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ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre 
elements de fàbrica. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
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. 
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
 
 

E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL.LIQUES 
E545 - COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30% 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5452348. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d’acer, col·locades 
amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors 
amb perfils omega (sandvitx in situ). 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents. 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 
- Execució dels junts entre planxes. 
- Comprovació de l’estanquitat. 
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 
- Fixació dels perfils omega i de l’aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 
- Comprovació de l’estanquitat (sandwich in situ) 
CONDICIONS GENERALS: 
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d’estar polits. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó. 
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, altitud topogràfica, etc.). 
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb 
rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable. 
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes 
d'estanqueitat. 
Cavalcament entre planxes: 
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 
Volada de les planxes: 
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 
Distància entre punts de fixació als punts singulars: 
- Corretges intermitges i d’aiguafons:  <= 333 mm 
- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 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 coberta feta. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa d’acer galvanitzat amb el guix, els morters de 
calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l’acer no 
protegit a la corrosió i amb l’aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures d’1,00 m2, com a màxim:  No es dedueixen  
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- Obertures de més d’1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 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. 
 
 

E56 - LLUERNARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E561FE02,E561FE07. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil 
d’alumini i junts d’estanquitat, per a tancament de buit d’il·luminació en cobertes. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels perfils d’alumini 
- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de les 
fixacions 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 
condensacions. 
El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir 
les especificacions del seu plec de condicions. 
Un vegada col·locat, l’element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a 
la DT. 
S’ha de garantir l’estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb 
elements de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta. 
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. 
Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d’obra. 
Els junts d’estanquitat han d’estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa. 
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm 
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells: ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari. 
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5Z15N40,E5Z1EUK0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 
de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 
pendent: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
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Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i 
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’adequada per tal de rebre la resta de components 
de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 
la DF. 
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 30 cm 
Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 
la secció de la peça. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 
garantir la unió entre aquest i la bigueta. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 
envanets han d'anar travats perpendicularment. 
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària:  <= 4 m 
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 
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     - 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 de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 

E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5Z2U010,E5Z2MOR3,E5Z2FZKA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
     - Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
     - Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 
     - Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 
     - Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 
     - Empostissat 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 ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 
     - Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una 
capa de morter 
     - Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 
     - Neteja i preparació de la superfície de suport 
     - Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
     - Abocat del material i reglejat de la superfície 
     - Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
     - Execució de l'acabat, en el seu cas 
     - Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada: 
     - Replanteig de les peces 
     - Col·locació de les peces amb morter 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
     - Replanteig de les peces 
     - Clavat de les peces al suport 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del 
suport. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
     - Fondària:  >= 0,7 cm 
     - Amplària:  aprox. 0,4 cm 
     - Separació entre els junts:  <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 
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CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm 
SOLERA: 
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 
suports. 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de solera:  ± 10 mm 
     - Planor: 
+------------------------------------------------+ 
¦     Material solera            ¦  Planor       ¦ 
¦--------------------------------¦---------------¦ 
¦Tauló ceràmic, supermaó o       ¦ ± 5 mm / 2 m  ¦ 
¦   encadellat ceràmic           ¦               ¦ 
¦--------------------------------¦---------------¦ 
¦Placa prefabricada, empostissat ¦± 10 mm/ 2 m   ¦ 
¦o tauler hidrofugat             ¦               ¦ 
+------------------------------------------------+ 
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt. 
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Pendent:  ± 0,5% 
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Pendent:  ± 0,5% 
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 
La dimensió màxima de l’element ha d’anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d’estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
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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 verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
     - Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de 
quedar alineats. 
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Distància entre els suports:  = llargària placa 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre els suports:  + 20 mm 
     - Alineació dels nervis:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a 
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
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Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E5ZD - MINVELLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5ZD5DC4,E5ZDU010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament 
vertical. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva vora 
superior amb morter 
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb 
morter 
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament 
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col·locat 
amb morter 
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament 
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de minvell amb planxa encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa 
- Execució dels junts entre làmines 
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una 
filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
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- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la 
cobertura 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell de caixa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter 
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament 
sola, o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical: 
- Replanteig de l’element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
L’element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l’acabat de la 
coberta. 
L’encontre superior de l’element de protecció amb el parament s’ha de fer de manera que 
impedeixi la filtració de l’aigua en el parament. 
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 
1. 
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, 
l’element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada. 
Cavalcament de l’element de protecció sobre el parament: 
- Coberta plana: >= 20 cm 
- Coberta inclinada: >= 25 cm 
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm 
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 
     - Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 
     - Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total 
MINVELL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. 
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb 
les vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i 
collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota. 
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La unió de planxes s’ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes. 
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí. Els 
extrems han de quedar doblegats en angle recte. 
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 de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar 
protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en 
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els 
extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i 
encaixades. 
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm 
Cavalcaments: 
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat:  >= 5 cm 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
Amplària de l’estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT: 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb junts de plom. 
Les fixacions han de ser de metall compatible 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 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden 
utilitzar claus llisos. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall. 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament 
dins d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter. 
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins. 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT: 
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta 
s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada 
amb la recrescuda perimetral de la coberta. 
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la 
coberta. 
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de 
la coberta. 
Volada màxima de la rajola: 
- Col.locada amb morter:  <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm 
MINVELL DE CAIXA: 
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. Les rajoles d'acabat superior 
no han de tenir celles. 
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceràmica, que ha 
d'anar encastada dintre d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb 
morter. Les rajoles han de quedar rejuntades. 
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El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre l'encadellat ceràmic i separat dels 
paraments i dels elements verticals. 
Distància als paraments i als elements verticals:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 3 mm/m 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament 
vertical, ha de quedar encastada dins d’una regata feta al parament, reblerta i rejuntada 
posteriorment. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
MINVELL DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar prèviament amb una capa 
d'emulsió bituminosa. 
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 
No s’han de recalentar les parts a soldar. 
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. 
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Si s’utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que 
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, 
que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
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- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 
teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL 
PENDENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 

E5ZH - BUNERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5ZHEPGR,E5ZH5DJ4. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la 
coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bunera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bunera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bunera de fosa col·locada amb morter. 
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L 
- Prolongació recta per a bunera de goma termoplàstica connectada al baixant. 
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs: 
- Fixada amb morter de ciment 
- Ancorada al formigó 
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 
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- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
Reixa ancorada al formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar 
Prolongació recta per a bunera connectada al baixant: 
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant. 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
BUNERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bunera ha d’estar fet mitjançant pressió 
mecànica tipus brida de la tapa de la bunera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant 
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 
La vora superior de la bunera ha de quedar per sota del nivell d’escorrentia de la coberta. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bunera, 
amb els procediments indicats pel fabricant. 
En la bunera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la 
plataforma de base de la bunera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bunera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bunera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. 
La bunera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm 
Distància de la bunera al baixant:  <= 5 m 
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bunera de fosa i el paviment:  ± 5 mm 
REIXA DE DESGUÀS: 
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm 
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm 
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm 
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm 
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total 
PROLONGACIÓ RECTA: 
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant. 
 
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 bunera 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 bunera, i fixant-la 
a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
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El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ: 
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
BUNERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
REIXA CIRCULAR: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E618TTT1,E618566K,E618BLRF,E6182J2K. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, col·locats amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o 
d'una o dues cares vistes 
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 
- Formació de pilar amb blocs encadellats 
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: 
No pot ser estructural. 
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La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte. 
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos parcials: 
     - Pilar: ± 20 mm 
     - Paredó o paret: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: 
     - Pilar: ± 40 mm 
     - Paredó o paret: ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: 
     - Horitzontals:  + 2 mm 
     - Verticals:  ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
PARET O PAREDÓ: 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi 
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els 
verticals, si la DF no fixa cap altra condició. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui 
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i 
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Gruix dels junts: 
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm 
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 
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El pilar ha d'estar travat a la paret. 
Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 
PAREDÓ O 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 estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 
 
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. 
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar. 
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de 
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no 
s'ha d'humitejar. 
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, 
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PARET O PAREDÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E61Z300H,E61ZQ025. 

 

 
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 bastiments 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 platina 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 garantir els recobriments 
Col·locació de bastiments 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 platina 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 
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 
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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'utilitza 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 revestir:  >= 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: 
     - Quantitat 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 vertical 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. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
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 tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius) 
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID: 
El bastiment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret. 
Ha de quedar anivellat i aplomat. 
Cal que estigui 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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

268 

  

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 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER: 
La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus 
plecs. 
La llargària desenvolupada de la platina 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 platina de dos plecs. 
L'ancoratge amb fleix o platina 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 antioxidant 
segons les especificacions de la DF Ha de complir les condicions fixades a la seva partida 
d'obra. 
Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament. 
Separació horitzontal entre ancoratges:  <= 5 m 
Separació vertical 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 dificultin el contacte amb l'element a què s'han d'unir. 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en 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: 
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El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica. 
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin 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 estiguin 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'utilitzar-los. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
L’execució d’els diferents tipus 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 
utilitzat. 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 amidada segons les especificacions de la DT. 
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 utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments. 
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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA: 
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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. 
 
 

E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
E65A - ENTRAMATS METÀL.LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E65AU020,E65A4543. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb 
fixacions mecàniques, per a suport de plaques de cartó-guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig dels perfils 
     - Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical 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 longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. 
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre el 
dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els muntants necessaris i reforçar-lo amb escaires de 20 
cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell. 
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.). 
Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 
Distància de les fixacions extremes 
d'un perfil al parament més proper:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm 
     - Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm 
     - Replanteig:  ± 2 mm 
     - Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E66 - MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES 
E66E - MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d’acer o d'alumini, 
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir 
locals. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d’alumini 
La unitat de obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m. 
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o 
material elàstic per absorbir els moviments. 
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant 
els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors. 
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de 
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment. 
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Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos. 
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements 
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares 
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación" 
PMA i PML, respectivament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO. 
NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS. 
 
 

E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E6ME1450,E6MEFRED,E6MEOBCA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estructura de muntants i travessers d’alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina, 
fixada als sostres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d’angle variable 
- Travessers 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntants: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports als sostres 
- Fixació inicial dels muntants 
- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport 
- Neteja dels perfils 
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Travessers: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports als muntants 
- Fixació dels travessers 
- Neteja dels perfils 
MUNTANTS: 
Ha d’estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT. 
Els suports han de tenir tots els cargols col.locats i apretats. 
Entre cada dos trams de muntant ha d’haver un connector. Els muntants han d’estar separats per 
a fer un junt de dilatació. 
Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d’estar tapats amb una peça 
especial. 
Junt de dilatació entre muntants:  >= 2 mm/m 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 2% 
- Nivell:  ± 2% 
TRAVESSERS: 
Ha de ser horitzontal, ha d’estar en el pla i al nivell previstos en la DT. 
Cada extrem ha d’estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilatació. 
Junt de dilatació entre muntant i travesser:  >= 2 mm/m 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2% 
- Nivell:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h. 
Per a col.locar els travessers és necessari que els muntants estiguin fixats en la seva 
posició definitiva. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions 
dels travessers. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA 
 
 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7119785,E711EF66. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes 
amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, 
intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre 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. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha 
de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues. 
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Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LO-20-FV, LBM-24   ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦                   ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
Desplaçament de les làmines superposades: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Nombre components¦ Desplaçament                      ¦ 
¦-----------------¦-----------------------------------¦ 
¦       2         ¦ >= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       3         ¦ >= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       4         ¦ >= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
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- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 
35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de membrana    ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦ 
¦ PA-2, PA-3, PA-5    ¦  1-10%    ¦ 
¦ PA-6, PA-7          ¦  1-15%    ¦ 
¦ PA-8 PA-9           ¦  0-15%    ¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6     ¦  1-5%     ¦ 
¦ PN-7 PN-8           ¦  0-5%     ¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦  >= 1%    ¦ 
¦ MA-2                ¦  >= 10%   ¦ 
¦ MA-3                ¦  >= 5%    ¦ 
¦ MA-4                ¦  5-15%    ¦ 
¦ GF-1                ¦  >= 20%   ¦ 
¦ GF-2                ¦  >= 15%   ¦ 
+---------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 
específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
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mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s’han de protegir, també, del sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                 ¦ 
¦----------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent           ¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                        ¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                          ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques 
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides 
s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina 
perforada. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 
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UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento. 
 
 

E76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E763EPDM. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú 
sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus 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 
- 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 superfície 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 superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del 
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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 tibada. 
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 verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 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 verticals: 
- 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 sintètic 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 continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 
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. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+--------------------------------+ 
¦Forma de col·locació ¦ Pendent  ¦ 
¦de la membrana       ¦          ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Adherida o           ¦  >= 1%   ¦ 
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¦semiadherida         ¦  <= 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 característiques 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 estiguin 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 superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7871500,E7851513,E785MELA. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançan l’aplicació d’un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització de paraments d’obra mitjançant cautxú líquid, prèvia imprimació 
específica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes necessàries del producte 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
DF 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. 
La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7B1GEOT,E7B17741,E7B111L0,E7B111EN,E7B1GEO2,E7B111F0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E7C2E601. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir 
amb el connector de la paret. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. 
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
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El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7C9H801,E7C9H501,E7C9AILL. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
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CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7CP - AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAFONS SANDWICH 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7CPA800,E7CPBANC. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a 
l’interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.) 
- Replanteig de l’especejament en el parament 
- Fixació dels panells al parament. 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb 
les indicades a la DT. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l’element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
E7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7D69TK0,E7D69TK1,E7D69TK2. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per 
a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l’element, mitjançant diferents capes 
aplicades en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les 
no accessibles. 
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el 
desenvolupament de l’escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en 
cas d’incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrossió amb la 
imprimació antioxidant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
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No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 2: Guía para la aplicación. 
 
 

E7J - JUNTS I SEGELLATS 
E7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7J1AUW0. 

 

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

Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
     - Perfil elastomèric d'ànima circular 
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
     - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
     - Perfil de PVC amb forma d'U 
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada 
per la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que 
s'han d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, 
no puguin ser fetes a la fàbrica. 
JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMACIO DE CAXETI I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

E7J2 - REBLERT DE JUNTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7J21191. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert de junts amb materials plàstics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt 
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert de junts amb material col·locat a pressió: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació a pressió del material 
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la placa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt. 
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió. 
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. 
Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi 
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
Separació entre cordons:  <= 4 mm 
Junts entre plaques:  <= 2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
L'amplària del junt ha de ser constant. 
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de 
poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.). 
 
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ: 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REBLERT AMB CORDÓ: 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
REBLERT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7J51391. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou 
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es 
produeixin en el seu funcionament habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 
prèvia 
     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, 
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada 
amb pistola manual prèvia imprimació 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia 
imprimació específica 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita 
de sodi) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Segellat amb massilla, escuma o morter: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu 
cas 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 
- Tall del junt 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
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- Col·locació del cordó de bentonita 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi 
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
Els trams del cordó han de quedar a tocar. 
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, 
el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest 
parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 
¦---------------------------------¦-------------------¦ 
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, 
aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el 
segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les 
instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i 
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi. 
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JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva 
posició durant el formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7Z15MD0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una 
impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió 
cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb 
morter de ciment i acabat remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de raconera: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
Formació de matarracó amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter 
Col·locació de làmina de neoprè: 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
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Arrebossat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA: 
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió. 
Ha de ser contínua. 
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el 
mateix pendent. Ha de cobrir el junt de dilatació perimetral. 
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment. 
Toleràncies d'execució: 
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual. 
Ha de tenir la superfície prevista. 
ARREBOSSAT A BONA VISTA: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm 
Granulometria de la sorra del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
¦------------¦--------------------¦ 
¦   2,50     ¦     100            ¦ 
¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 
¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 
¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 
¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 
¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 
+---------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un 
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
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Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució de l'arrebossat. 
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RACONERA O MATARRACÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E7Z3 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7Z3PERI. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
S'han considerat els tipus de làmina següents: 
- Làmina bituminosa protegida o no 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixada amb adhesiu 
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- Adherida amb oxiasfalt 
- Adherida en calent prèvia emprimació 
- Autoadherida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'emprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha de estar 
format per una banda recta i d'amplària constant. 
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la 
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de 
làmines de cautxú-butil. 
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 
Amplària del reforç lineal:  50 cm 
Cavalcament: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 
¦---------------------¦----------------------------------------¦ 
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: 
     - Làmines bituminoses:  ± 20 mm 
     - Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm 
- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm 
 
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. 
El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 
- Rugositats: 
     - Làmines bituminoses:  <= 1 mm 
     - Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Humitat:  <= 5% 
En el cas en que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar 
abans de col·locar el reforç. 
Els treballs no s'han de continuar fins que la emprimació s'hagi assecat. 
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb 
benzina les zones a unir. 
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura 
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb 
l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç. 
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les 
làmines no protegides, del sol. 
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Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de 
condicions per a les membranes que es reforcen. 
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en 
aplicar calor. 
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C 
i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES BITUMINOSES: 
*UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución. 
 
 

E7ZZ - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7ZZ1102. 

 

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

 

DEFINICIÓ:  

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la col.locació d'un producte asfàltic. 

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

‐ Neteja i preparació de la superfície 

‐ Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar per mitjà de l'aplicació d'un producte asfàltic 

en dues capes, una d'emprimació i una altra de cobertura. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 

 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 

MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 

(BOE n° 242 del 9.10). 

 

E8 - REVESTIMENTS 
E83 - APLACATS 
E83F - APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E83FUF25,E83F5003,E83FAQUA,E83FU015. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Revestiment realitzat amb plaques de diferents materials col·locades en obra. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment pòrtland col·locades a l'obra 
mitjançant fixacions mecàniques. 
     - Plaques de guix laminat 
S’han considerat els tipus de col·locació següents per a les plaques de guix laminat: 
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     - Sobre perfileria 
     - Directament sobre el parament amb tocs de guix 
     - Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
     - Fixació de les plaques als muntants 
     - 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 superfície 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 fixacions mecàniques: 
     - Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
     - Replanteig 
     - Fixació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper. 
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 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. En 
qualsevol cas, no han de quedar tires de menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals 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 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, 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. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E865U110. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fibres de 
fusta i resines sintètiques o taulers de fusta premsada amb resines fenòliques, col·locades 
clavades o adherides sobre enllatat, en paraments interiors o exteriors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas 
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- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua 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 revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un 
mínim de 5 mm. 
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara 
interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d’humitats 
permanents. 
Junt vertical :  >= 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 
revestiment 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 revestiment, 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. 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l’obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de les làmines viníliques: 
- Preparació i comprovació de la superfície de suport 
- Col·locació del adhesiu 
- Col·locació de les làmines 
- Neteja dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment 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 subjectives requerides per la DF. 
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 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 
Les peces s'han de col·locar a tocar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que 
s'exigeixin al parament acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas. 
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LÀMINA VINÍLICA: 
La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C. 
La preparació de la superfície de suport s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Ha de tenir un color uniforme. 
Els buits de claus i cargols s’han de tapar i segellar. 
S’han d’eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de 
transparència. 
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s’ha d’aplicar en l’ordre de 
numeració successiva. En cas d’utilitzar més d’un rotlle s’han de numerar de forma successiva 
per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E86A - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E86AEMP1. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals 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 inoxidable col.locades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de planxes d’alumini o planxes d’acer inoxidable: 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les planxes 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment 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 subjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
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- 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 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
PLANXA D’ACER INOXIDABLE: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua 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 revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PLANXA D’ACER INOXIDABLE: 
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. 
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 peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates. 
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 revestiment, es procedirà a la retirada de 
l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E86B - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E86BFE04,E86BFE05,E86BFE08,E86BFE10,E86BFE11,E86BFE14,E86BFE15,E86BFE17,E86BFE18. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l’obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxes d’alumini col·locades amb fixacions mecàniques 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de planxes d’alumini o planxes d’acer inoxidable: 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les planxes 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment 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 subjectives requerides per la DF. 
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 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
PLANXA D’ALUMINI: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua 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 revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PLANXA D’ALUMINI: 
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. 
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 peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates. 
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 revestiment, es procedirà a la retirada de 
l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E881M130. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en 
dues capes 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat 
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat 
raspat o rugós, o amb granulat projectat 
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 
al làtex o al plàstic 
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat 
ratllat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d’estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o 
d'altres defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades 
en fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb 
angles vius. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 
En l’acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
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¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
+--------------------------------------------------+ 
¦            Tipus de revestiment         ¦ Planor ¦ 
¦                                         ¦ (mm/m) ¦ 
¦-----------------------------------------¦--------¦ 
¦Calç i sorra de marbre                   ¦  ± 2   ¦ 
¦Morter monocapa                          ¦  ± 5   ¦ 
¦Pasta de guix amb cola                   ¦  ± 1   ¦ 
¦Morter de ciment blanc i sorra de marbre ¦  ± 1   ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
MORTER MONOCAPA: 
Gruix:  >= 8 mm 
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 
- Retracció: 
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 
- Adherència (tracció vertical): 
    - sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 5 mm/m 
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS: 
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base. 
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat 
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA: 
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de 
morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica: 
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o 
monocapa: 
     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires 
de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb 
proporció baixa de ciment. 
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Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per 
l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, 
com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. 
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir 
pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no 
s'ha d'admetre lliscat. 
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h 
de l'aplicació de l’adhesiu de la base. 
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS: 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, 
parts engrunades ni d'altres imperfeccions. 
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les 
floridures. 
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat. 
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta 
última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la 
brotxa i amb una esquitxada final. 
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, 
sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en 
calent. 
MORTER MONOCAPA: 
Els suports sobreescalfats s’han d’humitejar abans i desprès de l’aplicació, passades 24 h. 
S’ha d’aplicar passat un mes de l’execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de 
morter de ciment cal esperar dos mesos. 
Si el suport es massa llis (formigó), s’ha d’aplicar un tractament per conferir-li la 
rugositat necessaria per tal de facilitar l’adherència del revestiment (imprimació, raig de 
sorra, decapat químic, etc.). 
Característiques del suport: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment 
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant. 
En l’acabat rústic, s’ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui 
fresca. 
En l’acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva 
aplicació. L’acabat s’ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha 
començat l’enduriment pero la consistencia encara ho permet. En acabar, cal respatllar la 
superficie per tal d’eliminar les restes. 
En l’acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després 
de l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els 
granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície. 
ESTUCAT PINTAT: 
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. 
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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REVESTIMENT EN PARAMENTS: 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb 
els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8B2U001. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d’un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter 
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la 
finalitat d’incrementar la resistència del suport a la penetració de l’aigua. 
- Recobriment antigraffiti 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d’assecatge, de les capes necessàries 
Recobriment antigraffiti: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació d’una capa de producte decapant 
- Neteja amb aigua 
- Aplicació d’una capa d’imprimació antigraffiti 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
ANTICARBONATACIÓ: 
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Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 60 micres;  <= 1,2 mm 
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 
ANTIGRAFFITI: 
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de 
garantir que el graffiti s’adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
ANTICARBONATACIÓ: 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 8ºC 
- Humitat relativa de l’aire > 80% 
No s’ha d’aplicar sobre superfícies humides. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Quan s’apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir 
una antiguitat de 5 dies com a mínim. 
Quan s’apliqui sobre suports molt absorbents s’ha de diluir la primera capa amb un 5% d’aigua. 
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures superiors a 35ºC 
- Humitat relativa de l’aire superior a 85% 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat. 
Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació 
penetrant i segelladora. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar 
quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de 
comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
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ANTIGRAFFITI: 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 10ºC 
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 
- Humitat relativa de l’aire superior a 80% 
El suport ha d’estar suficientment sec i endurit. 
S’han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de 
garantir l’adherència del vernís. 
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d’eliminar les restes de pintura del suport a 
tractar. 
Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació 
penetrant i segelladora. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E8J - CORONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8JACORO. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter 
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 
- Obra ceràmica 
- Pedra natural o artificial collada amb morter 
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 
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- Morter mixt o de ciment 
- Morter adhesiu 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Acer galvanitzat 
- Alumini 
- Zinc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 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 superfície amb la 
planeitat prevista a la DT. 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 
Amplària dels junts: 
+-----------------------------------------+ 
¦    Tipus de peça       ¦   Amplària     ¦ 
¦                        ¦     (mm)       ¦ 
¦------------------------¦--------¦-------¦ 
¦Rajola ceràmica d'acabat¦        ¦       ¦ 
¦     fi o vidriada      ¦  3-6   ¦  ± 1  ¦ 
¦------------------------¦--------¦-------¦ 
¦ Rajola ceràmica manual ¦  5-10  ¦  ± 1  ¦ 
¦------------------------¦--------¦-------¦ 
¦        Maó             ¦   10   ¦  ± 2  ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Sortint del trencaaigües:  >= 3 cm 
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. 
CORONAMENT DE PLANXA: 
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Pendent:  >= 2% 
 
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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

313 

  

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. 
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons 
les instruccions del fabricant. 
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA: 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
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. 
CORONAMENT 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. 
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades 
ni han de tenir nusos saltadissos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
E8Z1 - ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8Z1A16C. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a 
un revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Estesa de la malla sobre el revestiment 
CONDICIONS GENERALS: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc. 
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de 
l'armadura i a continuació la capa d'acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E8Z2 - ENLLATATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enllatat de fusta en paraments verticals o horitzontals, amb llates col·locades cada 30 o 60 
cm i fixades mecànicament al suport o clavades sobre llates d'empostissar o candeles. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació 
- Fixació de les llates sobre el suport 
CONDICIONS GENERALS: 
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. Si 
cal, s'han de col·locar sobre una reglada de morter mixt 1 : 2 : 10. 
S'han de clavar a tot el perímetre del parament a revestir. 
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada o horitzontal, segons 
els casos. 
Les llates han de quedar alineades. 
Amplària dels junts entre les llates:  1 cm/2 m 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els eixos de les llates:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m 
- Alineació entre llates consecutives:  ± 10 mm/m,  <= 20 mm/total 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9 - PAVIMENTS 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E93617B0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser 
de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 

E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E93AA3C0,E93A14D0,E93ARE20. 

 

 
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 tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- 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 superfície 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 
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- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada 
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
- Preparació i comprovació de la superfície 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 superfície 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 superfície 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 superfície plana, 
fina, llisa i de porositat homogènia. 
Gruix:  <= 1 cm 
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 discontinuïtats. 
La superfície 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 poliestirè 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 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
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. 
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El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 
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 dificultin 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 superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E95 - PAVIMENTS TÈCNICS 
E955 - PAVIMENTS TÈCNICS PER A INTERIORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Formació de paviment sobrealçat registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura 
metàl·lica amb suports regulables. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
     - Replanteig dels suports 
     - Col·locació dels suports 
     - Col·locació de l’estructura 
     - Col·locació de les peces del paviment 
     - Acabat del paviment, si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la 
classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma 
UNE-EN 12825. 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura i l’estructura ha de recolzar sobre els 
suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. 
Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica i risc 
d’electrocució, definits a la UNE-EN 12825. 
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball: 
     - Classe A: 2,5 mm 
     - Classe B: 3,0 mm 
     - Classe C: 4,0 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 6 mm/2 m 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Pendent:  ± 0,5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El replanteig dels suports i la col·locació de l’estructura metàl·lica, han de ser aprovats 
per la D.F. 
L’estructura no ha de perjudicar els elements sobre els que es recolza. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables 
 
 

E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
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E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCEL.LÀNIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9DCGRES. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S'han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l'estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
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COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
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En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: Es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9G1FORB,E9G11CN0. 

 

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

Paviments de formigó vibrat sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors 
als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han 
de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests 
junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que 
coincideixin 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 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 10% del gruix 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

E9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9G2468K,E9G246QM,E9G2U011,E9G2268C. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat 
afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Separata Fase 2A2 d'Obres. Projecte Executiu d'Edifici i Urbanització dels Espais 
Exteriors 

Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona. 

Client: BSC-CNS 

Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014. 

 

325 

  

En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
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S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 
hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el 
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
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S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 
a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui 
necessari. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 

E9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9GZAA41,E9GZU010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó. 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal de obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
- Formació de junt amb serra de disc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
En el corronat o ratllat: 
- Acabat de la superfície del paviment 
En la formació del junt en formigó fresc: 
- Replanteig del junt 
- Formació del junt 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
FORMACIÓ DE JUNT: 
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Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
CORRONAT: 
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
RATLLAT: 
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues. 
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als 
eixos del paviment. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó. 
FORMACIÓ DE JUNT: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de 
l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de 
l'entrada de pols. 
RATLLAT: 
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un 
altre material aprovat per la DF. 
CORRONAT: 
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat 
ha de ser aprovat per la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 

E9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment de terra amb pelfut col·locat sense adherir i col.locació d’elements auxiliars. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Revestiment amb pelfut 
- Col.locació dels perfils perimetrals d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus de pelfuts següents: 
- Pelfuts de coco 
- Pelfuts arrissats de vinil 
- Pelfuts tèxtils 
- Pelfuts de cautxú o goma moqueta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pelfut: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pelfut 
Perfil perimetral: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva de l'element al suport 
PELFUT: 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres 
defectes superficials. 
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la 
circulació principal. 
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les 
portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb 
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. 
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al 
suport. 
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de 
sobresortir. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5% 
PERFIL PERIMETRAL: 
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
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Ha de quedar aplomat. 
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. 
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de 
sobresortir. 
La unió del perfil amb el paviment ha d’estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PELFUT: 
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui 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 revestiment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
PERFIL PERIMETRAL: 
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords. 
El procés de col·locació no ha d’afectar la qualitat dels materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PELFUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PERFIL PERIMETRAL: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9P - PAVIMENTS SINTÈTICS 
E9P7 - PAVIMENTS DE GOMA BICAPA AMB SOLA ELÀSTICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9P70011,E9P76080,E9P72095. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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     - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació de l'adhesiu 
     - Col·locació de les làmines o les llosetes 
     - Execució dels junts entre làmines 
     - Neteja de la superfície del paviment 
     - Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment col·locat no hi ha d'haver junts escantonats, tacats ni d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes. 
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana de textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar. 
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 
     - Celles:  <= 1 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 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. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb 
bola de 10 mm de diàmetre >= 3 kg/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 làmines, les tires 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. 
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. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E9R - PAVIMENTS DE TÈXTILS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Tensada sobre feltre de suport 
- Amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació amb adhesiu: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del bastiment, en el seu cas 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de la moqueta 
En la col·locació tensada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del feltre de base 
- Col·locació de la moqueta 
- Tensat de la moqueta 
- Fixació de la moqueta amb cinta termoadhesiva 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la 
circulació principal. 
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les 
portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb 
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. 
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al 
suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de 
textura uniforme. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
COL·LOCACIÓ TENSADA: 
La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha 
de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5% 
COL·LOCACIÓ AJUSTADA A UN BASTIMENT: 
El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. 
La part superior del bastiment ha d’estar en el mateix pla que el paviment perimetral. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui 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 revestiment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
COL·LOCACIÓ TENSADA: 
Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han 
d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. 
S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. 
L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses 
especials. 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu 
ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9U - SÒCOLS 
E9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9U2PREF. 

 

 
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 superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
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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 superfície 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 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter de gruix >= 1 cm. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
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'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9U7SOCO,E9U7ARMA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols. 
S'han considerat els tipus 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 superfície d'assentament 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols 
En la fusta de pi: 
- Preparació i comprovació de la superfície 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 superfície 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 
superfície 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 revestiment del parament:  <= 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local 
estigui 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'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 
FUSTA DE PI: 
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9V - ESGLAONS 
E9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9V2BB1K,E9V2F010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA 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 superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície 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 superfície. 
 
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  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas. 
 
 

E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9VZU001. 

 

 
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 superfície 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 superfície de 
recolzament per al revestiment 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 
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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 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 se n'ha d'humitejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

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: 
- Rebaixat 
- Polit 
- Abrillantat 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície 
adequada per a ser polida posteriorment. 
A la superfície 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 superfície 
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment. 
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La superfície 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 superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant. 
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 superficie ha de quedar plana i afinada. 
En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil 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 superfície passant una pedra 
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície 
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 superfícies 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 
superfície que es tracta estigui 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 relativa i temperatura. 
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d’humitat relativa entre el 40% i el 70%, i 
temperatura de 15 a 20º, els temps d’espera recomanats en funció del tipus 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 quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície 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. 
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Després de diverses passades s’ha d’escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9Z3 - PINTATS I ENVERNISSATS DE PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9Z3POLI,E9Z3POAL. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Acabats superficials de paviments. 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Envernissat de paviments de fusta 
- Envernissat de paviments d'altres materials 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'envernissat sobre paviment de fusta: 
- Preparació i comprovació del paviment a envernissar 
- Aplicació de la capa de protector químic de la fusta 
- Aplicació del vernís en dues capes 
En l'envernissat sobre paviments d'altres materials: 
- Preparació i comprovació del material a vernissar 
- Aplicació del vernís 
CONDICIONS GENERALS: 
A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes. 
No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte 
amb el paviment. 
ENVERNISSAT: 
La pel·lícula de vernís sec ha de tenir un gruix >= 100 micres. 
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA 
Toleràncies del suport: 
- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en coníferes:  <= 15% 
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- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en frondoses:  <= 12% 
- Absència d'atacs de fongs o d'insectes 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la 
humitat relativa de l'aire sigui superior al 60%. 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. 
Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells 
elements que puguin afectar el procés d'aplicació. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix. 
No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química 
adequada. 
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA: 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les 
mateixes característiques. 
Els nusos sans que tinguin exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
El vernís s'ha d'estendre sobre la superfície de la fusta ja planejada i fregada amb paper de 
vidre. 
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa de la fusta i 
seguint les instruccions del fabricant. 
Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la 
direcció de les vetes de la fusta. 
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT D'ALTRES MATERIALS: 
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa del paviment i 
seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9Z4AB24,E9Z4AA14. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 

E9Z5 - ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9Z5TTFO,E9Z5TTRE,E9Z5JU01. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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 continuïtat 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 rectitud 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. 
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Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 2 mm 
     - Rectitud:  ± 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 D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

E9Z8 - CANTONERES DE PVC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera de PVC. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb morter adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb 
el sistema previst per al revestiment posterior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels 
paraments. 
El morter adhesiu s’ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EA -  
EAV - PERSIANES 
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EAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAVJGELO. 

 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Persianes de llibret i gelosies, col.locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de llibret fixa, amb lamel.les fixes o mòbils 
- Persiana de llibret practicable, amb lamel.les fixes o mòbils 
- Persiana de gelosia amb lamel.les mòbils 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta de roure per a envernissar 
- Fusta de sapel.li per a envernissar 
- Fusta per a pintar 
- PVC 
- Alumini lacat 
- Acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col.locació de mecanismes de tancament i subjecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
 
PERSIANES PRACTICABLES: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
Distància entre frontisses:  <= 80 cm 
 
PERSIANES FIXES: 
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
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S'ha de col.locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra 
impactes durant tot el procés constructiu. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EB12001A,EB12001B,EB1201B2,EB120002,EB120003,EB120004,EB120005,EB120006,EB120007,EB12SE01,EB12
0S01,EB120S02,EB120S03,EB120S04,EB120S05,EB120S06,EB120S07,EB120S08,EB120S09,EB120S10,EB120S11
,EB120S12,EB120S13,EB12BS13,EB120S14,EB120S15,EB120S16,EB12XTEN,EB12REMA,EB12RETU,EB12BVID,EB1
2BAMU. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l’element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
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- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d’ús comercial o d’ús pública concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
 

EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC1K - MIRALLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de mirall. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherit sobre tauler de fusta 
- Amb fixacions mecàniques al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- 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'utilitzar adhesius que continguin 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 elàstica 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 característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED5 - DRENATGES 
ED5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED5HCANA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de 
fosa o d’acer, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

ED5L - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED5L1210,ED5L1410. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de làmina de drenatge per a la protecció contra la colmatació de 
tub ranurat de PVC, en terrat de formigó lleuger d'argila expandida. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de quedar adherida al suport en la seva part superior. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
EHZ - SUPORTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regletes de planxa d’acer per a línia continua o discontinua d’enllumenat. 
S’han contemplat els tipus  de regletes següents: 
- Regletes monotub amb o sense reflector 
- Regletes bitubulars amb o sense reflector 
S’han contemplat els tipus de col·locacions següents: 
- Regletes muntades suspeses 
- Regletes muntades superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge i fixació 
- Connexionat a la xarxa d’alimentació 
- Col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d’estar 
muntats i connectats de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament. 
El muntatge i les connexions han d’estar fetes segons les especificacions de la DT del 
fabricant i dels reglaments vigents. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i el carril. 
Els cables han d’entrar als accessoris d’alimentació pels punts previstos pel fabricant. 
El reflector o reflectors han de muntar-se sobre el cos de la regleta pels punt especificats 
pel fabricant. No s’han de fer forats nous per a la col·locació d’aquests elements ni 
d’altres. 
Les làmpades han de quedar col·locades al portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
La prova de funcionament ha d’estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la regleta s’han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
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 característiques tècniques dels materials corresponen a les 
especificades al projecte. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CARRIL: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i 
interconnexió i els elements d’acabat. 
GUIA: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 

EJ -  
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col.locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Saboneres murals o per encastar al taulell 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 
fixacions mecàniques. 
- Dispensador de paper col.locat amb fixacions mecàniques 
- Porta rotlles col.locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col.locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual 
es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
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SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
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 permeti 
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 vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 
 
 

EL - Familia L 
EL2 - ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A 13 PERSONES, COM A MÀXIM, SENSE CAMBRA 
DE MAQUINÀRIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Aparells elevadors amb tracció elèctrica incorporada a la cabina, instal·lats de forma 
permanent. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Col·locació de guies i cables de tracció 
     - Col·locació d'amortidors de fossat 
     - Col·locació de contrapesos 
     - 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 bastidor 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 l'instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les 
subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis 
de l'estructura. 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i 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 automàtic, tres abraçadores com a mínim o en 
el seu cas grapes o maniguets per cables. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el 
contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran 
soldats a una placa base. 
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva 
posició normal. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior o la part posterior del bastidor de la 
cabina. 
El grup tractor ha d'estar muntat sobre un bastidor de perfils d'acer de la resistència 
adequada i proveït dels dispositius antivibratoris necessaris. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats 
elèctricament entre si. 
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 
El paracaigudes ha d'anar col·locat a la part inferior de la cabina. 
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. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada 
planta per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent. 
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm 
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm 
Toleràncies: 
     - Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm 
     - S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
          - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
          - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
          - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
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          - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: 
     - Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
     - Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents 
incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 
     - Limitador de l'excés de velocitat 
     - Amortiguadors d'acumulació d'energia 
     - Amortiguadors de dissipació d'energia 
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el 
valor màxim admissible. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la 
velocitat. 
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui 
oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el 
cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. 
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 dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels 
elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el 
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap 
nova ordre. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de politges de l'ascensor han d'estar completament acabats i 
han de complir les condicions fixades a la D.T. i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
S'han de seguir les instruccions de la D.T. facilitada pel fabricant de cada un dels elements 
que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
ASCENSORS ELÈCTRICS: 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 
1: Ascensores eléctricos. 
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EQ -  
EQ1 - BANCS 
EQ11 - BANCS D'ESTRUCTURA METÀL.LICA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició 
- Fixació del banc 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ha d’estar col·locat al lloc indicat a la DT 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EQ5 - TAULELLS 
EQ54 - TAULELLS DE FUSTA 
 
 
 
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 tipus 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. 
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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 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

EQ5B - TAULELLS INOXIDABLE 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de planxa d’acer inoxidable col·locats sobre suports murals i encastats al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació dels suports al parament 
- Col·locació del taulell sobre els suports 
- Fixació del taulell 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 
escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui 
estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les 
directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de 
ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

EQ9 - EQUIPAMENTS PER A COL.LECTIVITATS 
EQ9G - GUIXETES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòdul de guixetes amb portes, panys i claus. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El mòdul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posició estable. 
Les portes han d'obrir i tancar correctament. 
Els panys han d'obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

ER -  
ER3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
ER3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra 
aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar 
immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - TIPOLOGIA F 
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9365H51,F9363G11. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 

F96 - VORADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F96511C5,F96AU020. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- 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: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 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 sobresortir 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. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
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 sobresortir de la rígola l'alçaria 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 sobresortir. 
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. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
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COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
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 superfície 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 característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9F5REPL. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
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- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
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Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9G1QUIC. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat 
afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 
hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc. 
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El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 
a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
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Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui 
necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FD5HU005. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de 
fosa o d’acer, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FDD1A095,FDDZS005,FDD15099. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació 
dels elements complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la 
paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
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- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
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Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment 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 bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
- Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 
drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar 
l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs 
i avisar a la DF. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu 
defecte per les que digui la DF. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar 
en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
 
 

FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes aquàtiques 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Arbres 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Arbusts 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Planta crassa suculenta o aqüàtica: 
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- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor 
autoritzat, nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en 
tota la superfície, especialment a les vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, 
proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i 
germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la 
seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, 
per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
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Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i 
s'han de posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 
puguin plantar en una jornada. 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar 
creuats per capes. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
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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 Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
BARREJA CESPITOSES: 
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 

FR4C - SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT III 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
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L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part 
aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
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ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 

FR6 - PLANTACIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
- Cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
ARBRES I ARBUSTS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
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PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
PA D'HERBA: 
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 
ESQUEIX: 
Han d'estar col·locats a portell. 
Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
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Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les 
sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició 
natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
PA D'HERBA: 
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte 
amb el terreny. 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al 
cap d'una setmana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
 
 

FR66 - PLANTACIÓ D'ARBUSTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
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- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
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Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
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G - ELEMENTOS UNITARIOS DE INGENIERÍA CIVIL 
G3 - CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN 
G3L - CONTENCIÓN DE TALUDES 
G3L5 - HORMIGÓN PROYECTADO PARA TALUDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3L5UY01. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Hormigonado proyectado por vía seca. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación y preparación de la superficie a hormigonar 
- Confección del hormigón para proyectar 
- Colocación de los clavos para el control del espesor de hormigón 
- Proyección del hormigón 
- Ejecución de las juntas 
- Curado del hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
Las capas de hormigón proyectado tendrán, cada una de ellas, un espesor constante y uniforme. 
Cubrirán toda la superficie indicada en la DT. 
No tendrá grietas ni goteos de hormigón. 
Resistencia característica estimada a los 28 días: 

┌─────────────────────────┐ 
│ Hormigón │     Fest     │ 
│──────────│──────────────│ 
│  HA-25   │ >= 25 N/mm2  │ 
│  HA-30   │ >= 30 N/mm2  │ 
└─────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El personal estará cualificado para realizar este trabajo. 
El hormigonado se realizará por superposición de capas. 
Las juntas de construcción, debido a interrupciones del trabajo, se realizarán de manera que el 
espesor de la última capa proyectada disminuya gradualmente en una anchura aproximada de 30 cm. 
La superficie de soporte estará limpia de lechada y de materiales sueltos. Se utilizará, si es 
necesario, chorro de aire o de agua-aire con el mismo equipo de proyección. 
Las superficies porosas tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del hormigón. 
Si el hormigón se proyecta sobre superficies heladas, esponjosas o que rezumen agua, se 
incrementará el espesor en 3 cm. 
La mezcla que sale por la boca no debe tener más de 90 minutos desde su elaboración. 
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La temperatura de salida de la mezcla estará entre 5°C y 30°C. 
El hormigón saldrá de la boca con un flujo uniforme e ininterrumpido. 
La distancia de la boca a la superficie oscilará entre 60 y 150 cm, adaptándose en cada caso a 
las condiciones del trabajo. 
La proyección del hormigón se debe hacer perpendicularmente a la superficie a revestir, aún 
cuando es aconsejable darle una ligera inclinación para facilitar la eliminación del rebote. 
Cuando la proyección se haga a través de armaduras, la boca debe colocarse más próxima a la 
superficie y formando un pequeño ángulo con la perpendicular para que las armaduras queden 
totalmente recubiertas. 
El hormigonado de las paredes se empezará por la parte inferior. 
No se proyectará sobre una capa ya existente, hasta que ésta no haya empezado su fraguado. 
El material de rebote será retirado de la zona de trabajo y no se puede reutilizar. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
La superficie gunitada se mantendrá húmeda al menos durante los 7 primeros días. 
Se suspenderá la proyección cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C, o la fuerza del 
viento o de corrientes de agua, impida una ejecución correcta. 
Si se dan estas condiciones hay que proteger las superficies ya realizadas. 
La cantidad de agua añadida a la boca será la adecuada para que el hormigón tenga el grado 
exigido de compactación y para que no se produzca mucho rebote. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. 
La descomposición de la partida incluye el porcentaje de rebote-límite fijado según los criterios 
de la norma RPS (ACI-506) artículo 607. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* UNE 83607:1994 IN Hormigón y mortero proyectados. Recomendaciones de utilización. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

‐ Aprobación de la propuesta de organizació n de los trabajos y equipos presentada por el contratista. 

‐ Inspección de la superficie sobre la que debe ejecutarse la proyección de hormigó n. Comprobación de la disposición de la armadura si es 

el caso. 

‐ Inspección del proceso con atenció n especial sobre el rechazo de material y el espesor de la capa. Se dispondrán clavos graduados cada 4 

m2 para controlar este último aspecto. 

‐ Cada semana o 1.500 m2 de superficie ejecutada, extracción de 3 testigos en el hormigó n proyectado (UNE 83‐302), para determinar la 

densidad, la resistencia a compresión (UNE 83‐304) y el espesor realmente ejecutado.  

‐ Control del contenido en fibras en la pared proyectada a partir de testigos extraídos (UNE EN 14721) 

‐ En caso que el hormigó n proyectado deba cumplir condiciones de resistencia antes de 24 horas (hormigón joven), se realizará con la 

frecuencia que determine la DF , alguno de los ensayos previstos en la norma UNE 83603, en función del tiempo de fraguado: 
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     ‐ Determinación de la resistencia a la penetración (UNE EN 14488‐2) 

     ‐ Procedimiento de penetración, extracción de pernos (UNE EN 14488‐2) 

     ‐ Determinación de la resistencia a la arrancada  (UNE EN 12504‐3) 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se harán según la s indicaciones de la DF. 

Las probetas testigo extraídas del hormigón proyectado, se repartirá n uniformemente en la estructura, y se extraerán en el momento más 

próximo posible a la realización del ensayo a compresión. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Si el espesor ejecutado no corresponde al previsto, se podrá  corregir el defecto en la capa superior. Si pasa mucho tiempo entre la 

ejecución de dos capas superpuestas, debe limpiarse el hormigó n antiguo y saturarlo de agua con un fuerte flujo de aire y agua. En casos 

puntuales (irregularidades salientes), el recubrimiento del hormigón proyectado puede reducirse hasta un tercio del espesor especificado. 

La resistencia a compresió n de las probetas del lote se considera satisfactoria si el valor medio resulta superior al especificado. El 

contenido de fibras real debe mantenerse dentro de los márgenes de tolerancia que indique la fórmula de trabajo. 

Los ensayos de endurecimiento realizados sobre el hormigó n joven, requieren para su correcta interpretación, la realización de 

correlaciones previas con ensayos de resistencia a compresión de testigos. 

 

 

G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
G78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 
G781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G7811100. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançan l'aplicació d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GDKZTAP1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment 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 bastiment 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 artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K122 - ESTINTOLAMENTS DE FAÇANES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un 
element vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes 
elevadores mòbils per a realització de treball en alçada. 
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 la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de la bastida 
- Desmuntatge i retirada de la bastida i de tot el material auxiliar, un cop s'hagin 
finalitzat els treballs 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida. 
BASTIDA: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d’acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d’estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Els elements que formen la bastida i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques a les que pugui estar sotmesa. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Abans de posar en càrrega la bastida, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 
escrit de la mateixa. 
La bastida ha d'estar travada en tots dos sentits. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L’amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior 
a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 
de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d’escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo” 
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Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la trama d’aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d’unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
No es pot desmuntar la bastida sense autorització de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica total de conjunt. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA: 
m2 de superfície de façana apuntalada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 
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K12C - PLATAFORMES MÒBILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K12CGOND. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un 
element vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes 
elevadores mòbils per a realització de treball en alçada. 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: 
La plataforma elevadora ha d’estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega 
de la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica del seu funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica total de conjunt. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: 
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i 
pactats prèviament amb l’empresa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
 

K8 - REVESTIMENTS 
K88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
K88R - REPARACIÓ AMB ESTUCATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K88RQ302. 

 

 
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 superfície a reparar. 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'especejat 
- Aplicació del material de reparació 
- Acabat de la superfície 
- 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 continu, 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 constructiu: descomposició de juntes, elements de dimensions 
anàlogues, etc. que l'element reintegrat. 
S'ha de procurar que el material de restitució tingui 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 relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: 
     - Velocitat del vent > 50 km/h 
     - Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de 
morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica: 
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     - 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 superfície 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 partícules 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 compatibles. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REPRODUCCIÓ I REPARACIÓ D’ELEMENTS DE PEDRA: 
m2 de superfície 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 normativa de compliment obligatori. 
 
 

K9 - PAVIMENTS 
K9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
K9BY - COL.LOCACIONS DE PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment amb peces de pedra natural, sense incloure el subministrament de les mateixes, 
col.locades a truc de maceta amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
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CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
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Paviments interiors: 
- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 



AMIDAMENTS



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
SubCapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

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

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

1 entre edifici i Rectorat 70,000 14,000 980,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 980,000

2 E2212422 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra,
excavacio i elevacio de terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio
en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball. Inclou, també, l'enderroc, excavació i càrrega sobre camió de: antics fonaments, construccions de tot
tipus, pous, arquetes i instal.lacions enterrats dins del terreny a rebaixar.

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

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

1 entre edifici i Rectorat 70,000 14,000 3,000 2.940,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.940,000

3 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i carrega mecanica
sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

criteri 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 facin falta per a
una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Arquetes instal.lacions 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 E2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i carrega mecanica
sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

criteri 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 facin falta per a
una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Arquetes instal.lacions 100,000 1,000 1,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i refinat de fons
amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

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

1 Arquetes instal.lacions 10,000 1,000 1,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 E2241200 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i refinat de fons
amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

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

1 Arquetes instal.lacions 100,000 1,000 1,000 5,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

7 E222B423 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny
dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

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

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G1:G0)

2 Previsió 100,000 1,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pn

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

1 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G1:G0)

2 rasa 100,000 1,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#

3 rasa fins 1,5 10,000 1,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

4 rasa fins 2,5 100,000 1,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#

5 rasa fins 3,5 100,000 1,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

9 E2222433 M3 Excavació de rases i pous de fins a 3.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i carrega mecanica
sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

criteri 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 facin falta per a
una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Arquetes instal.lacions 100,000 1,000 1,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10 E2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 entre edifici i Rectorat 70,000 4,000 4,000 0,500 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
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Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

SubCapítol 02  TREBALLS EN FAÇANA EXISTENT

1 E213U210 ut Actuacions a fer sobre les parts massisses (cara interior i exterior) de la façana existent de la Plaça Eusebi
Güell i carrer Dulcet consistents en: repicat selectiu d'arrebossat malmès i/o bufat, cosit d'esquerdes existents
amb grapes de 40 cm de llargària d'acer inoxidable de 8 mm de diàmetre col.locades cada 50 cm amb morter
tixotròpic de reparació, repicat selectiu de motllures i cornises en mal estat i formació de noves motllures i
cornises, neteja de canal i reparació de trams malmesos, neteja de tota la superfície amb aigua a pressió i sabó
neutre i posterior pintat amb pintura als silicats de dos colors. A més a més i només per la cara interior, s'inclou:
el repicat d'enrajolats i d'altres revestiments decoratius de la cara interior, tall de caps de bigues metàl.liques,
raspatllat mecànic de tots els elements metàl.lics i passivat amb dues mans de resines d'epoxy. Inclòs part
proporcional de remats i de disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris.

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

1 façana existent Plaça Eusebi Güell i
carrer Dulcet

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E213U211 ut Actuacions a fer sobre les obertures de la façana existent de la Plaça Eusebi Güell i carrer Dulcet consistents
en: tapiat amb totxo massís la obertura de sota la caixa d'accés resseguint les línies d'ombra i enrasant tant la
cara exterior com la interior, tapiat amb totxo massís de porta i antiga tanca revestit amb pedra granítica i
moltllura igual a l'existent, enderroc de paret existent per a formació de noves obertures a partir de les finestres
altes ja existents (des de llina existent fins a part superir del sòcol existent) inclosa la formació de brancals i
ampit i el seu arrebossat, enderroc de totes les fusteries i reixes existents de les finestres i posterior repàs de
llindes, brancals i ampits. Inclòs part proporcional de remats i de disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris.

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

1 façana existent Plaça Eusebi Güell i
carrer Dulcet

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E213U255 m Suministre i col.locació de punxes anticoloms, amb base i punxes de punta rodona d'acer inoxidable 302, de 50
cm de llarg per 18 cm d'ampla i 80 punxes per metre. Punxes de 11,5 cm de llargada i 1,3 mm de diàmetre,
collat sobre suport amb 6 cargols d'acer inoxidable per metre. S'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i
proteccio reglamentaris.

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

1 antiga façana Eusebi Güell 45,000 3,000 135,000 C#*D#*E#*F#

3 passera 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

5 Mare Nostrum 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,500

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
SubCapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, fins a l'abocador autoritzat més
proper a l'obra ( incloent qualsevol distància necessària ). inclou taxes i cànon d'abocador.

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

1 previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 cobertes

3 c1 1.178,000 0,050 58,900 C#*D#*E#*F#

4 c2 607,750 0,050 30,388 C#*D#*E#*F#

5 c2b 143,000 0,050 7,150 C#*D#*E#*F#

6 c3 566,000 0,050 28,300 C#*D#*E#*F#

7 c4 65,000 0,050 3,250 C#*D#*E#*F#

8 c5 480,500 0,050 24,025 C#*D#*E#*F#

9 c6 43,650 0,050 2,183 C#*D#*E#*F#

10 c7 548,900 0,050 27,445 C#*D#*E#*F#

11 sanejament provisional 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal "A origen" O 296,641 SUMORIGEN(G1:
G11)

13 esponjament 35% 296,641 0,355 105,308 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,949

2 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3,
incloent cànon i taxes d'abocador.

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

1 previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 cobertes

3 c1 1.178,000 0,050 58,900 C#*D#*E#*F#

4 c2 607,750 0,050 30,388 C#*D#*E#*F#

5 c2b 143,000 0,050 7,150 C#*D#*E#*F#

6 c3 566,000 0,050 28,300 C#*D#*E#*F#

7 c4 65,000 0,050 3,250 C#*D#*E#*F#

8 c5 480,500 0,050 24,025 C#*D#*E#*F#

9 c6 43,650 0,050 2,183 C#*D#*E#*F#

10 c7 548,900 0,050 27,445 C#*D#*E#*F#

11 sanejament provisional 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal "A origen" O 296,641 SUMORIGEN(G1:
G11)

13 esponjament 35% 296,641 0,355 105,308 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,949

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
SubCapítol 04  TRANSPORT DE TERRES I RUNA

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
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Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 E2R3TRAN M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi geotècnic ) a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris,
temps d'espera, transport i descarrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, taxes, cànon
d'abocador, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. inclou part proporcional de volum residual de
terres contaminades incloent cànon especial d'abocador. inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002). la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.

criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%

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

1 esbroçada entre edifici i Rectorat 70,000 14,000 0,250 245,000 C#*D#*E#*F#

2 rebaix entre edifici i Rectorat 70,000 14,000 3,000 2.940,000 C#*D#*E#*F#

3 Arquetes instal.lacions fins 1,5 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Arquetes instal.lacions fins 2,5 100,000 1,000 1,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes instal.lacions fins 3,5 100,000 1,000 1,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 rases 100,000 1,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal "A origen" O 3.455,000 SUMORIGEN(G1:
G6)

8 0,250 3.355,000 838,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.293,750

2 E2R6503A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsevol distància.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la df.
la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
es considera un increment per esponjament d'un 35%.

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

1 previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 E2RA6360 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
no inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

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

1 previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
SubCapítol 05  IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES_F

1 E7119785 M2 Membrana pa-6 segons une 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat lbm (sbs)-40-fv amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 6,500 29,250 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 6,500 52,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur tipus 3 1,000 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 1 1,000 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 5 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#

10 Mur accés 1,000 12,000 4,700 56,400 C#*D#*E#*F#

11 1,000 15,000 4,700 70,500 C#*D#*E#*F#

12 Mur finestra 2,000 3,500 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

13 Passarel·la 2,000 20,000 4,500 180,000 C#*D#*E#*F#

14 Ventilació tipus 1 1,000 32,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 32,000 3,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 783,150

2 E5ZDU010 M Subministre i col.locació de perfil d'alumini per suport de lamina de butil fixada al parament amb fixacions
mecaniques i segellat superior amb poliuretà

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur tipus 3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 1 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 5 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Mur accés 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

12 Mur finestra 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

13 Passarel·la 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

14 Ventilació tipus 1 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,500

3 ED5L1210 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres de
polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2, col.locada sense adherir

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 6,500 29,250 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 6,500 52,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur tipus 3 1,000 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 1 1,000 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 5 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#

10 Mur accés 1,000 12,000 4,700 56,400 C#*D#*E#*F#

11 1,000 15,000 4,700 70,500 C#*D#*E#*F#

12 Mur finestra 2,000 3,500 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

13 Passarel·la 2,000 20,000 4,500 180,000 C#*D#*E#*F#

14 Ventilació tipus 1 1,000 32,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 32,000 3,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 783,150

4 E7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense adherir

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 GRAVES

3 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 3 1,000 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 1 1,000 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Mur tipus 5 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

11 Mur accés 1,000 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

13 Mur finestra 2,000 3,500 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

14 Passarel·la 2,000 20,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

15 Ventilació tipus 1 1,000 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,500

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

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 0,150 0,100 0,068 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 0,150 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#

4 Mur tipus 3 1,000 8,000 0,150 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 1 1,000 4,500 0,150 0,100 0,068 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 5 1,000 5,000 0,150 0,100 0,075 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,500 0,150 0,100 0,053 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 0,150 0,100 0,180 C#*D#*E#*F#

9 1,000 7,000 0,150 0,100 0,105 C#*D#*E#*F#

10 Mur accés 1,000 12,000 0,150 0,100 0,180 C#*D#*E#*F#

11 1,000 15,000 0,150 0,100 0,225 C#*D#*E#*F#

12 Mur finestra 2,000 3,500 0,150 0,100 0,105 C#*D#*E#*F#

13 Passarel·la 2,000 20,000 0,150 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#

14 Ventilació tipus 1 2,000 32,000 0,150 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,859

6 E9GZU010 M2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

4 Mur tipus 3 1,000 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 1 1,000 4,500 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 5 1,000 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,500 0,150 0,525 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

9 1,000 7,000 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#

10 Mur accés 1,000 12,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

11 1,000 15,000 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#

12 Mur finestra 2,000 3,500 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#

13 Passarel·la 2,000 20,000 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#

14 Ventilació tipus 1 2,000 32,000 0,150 9,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,575

7 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de pvc de d 160 mm. inclús p/p de junts i peces complementàries; reblert
lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar.
totalment col·locada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada.

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur tipus 3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 1 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 5 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Mur accés 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

12 Mur finestra 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

13 Passarel·la 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

14 Ventilació tipus 1 2,000 32,000 64,000 C#*D#*E#*F#

15 Connexió 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,500

8 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim

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

1 MURS CONTENCIÓ T

2 Perímetre mur dipòsit 1,000 4,500 0,600 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

4 Mur tipus 3 1,000 8,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

5 Mur tipus 1 1,000 4,500 0,600 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

6 Mur tipus 5 1,000 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,500 0,600 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 12,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

9 1,000 7,000 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

10 Mur accés 1,000 12,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

11 1,000 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

12 Mur finestra 2,000 3,500 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

13 Passarel·la 2,000 20,000 0,600 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

14 Ventilació tipus 1 1,000 32,000 0,600 1,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,100

9 F96AU020 M Formació de canal per recollida d'aigües en trasdosat del mur de formigó, realitzat amb una peça de bloc de
formigó de 10 cm, reomplerta amb formigó i fixada a solera amb esperes de d 6 mm, amb formació de pendents
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fins a arqueta de recollida d'aigues inclosa i p.p. de connexió a xarxa de sanejament.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 TRASDOSSAT PANTALLES C#*D#*E#*F#

3 ( vist ) C#*D#*E#*F#

4 15_Instal.lacions SC sala ràfols 1,000 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 48,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 ( pintat ) C#*D#*E#*F#

9 8.4_Equip bombeig i 1.6_Arxiu 1,000 18,300 18,300 C#*D#*E#*F#

10 8.1_Aparcament C#*D#*E#*F#

11 Zona superior 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

12 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

13 Zona inferior 1,000 41,500 41,500 C#*D#*E#*F#

14 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

15 Zona rampa 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

17 8.2_Magatzem 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

18 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

19 8.2_Magatzem eines/jardineria 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

20 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 178,600 SUMSUBTOTAL(
G8:G20)

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 PLANTA SOTERRANI -2 T

25 TRASDOSSAT PANTALLES C#*D#*E#*F#

26 1.5_Instal.lacions annexes SC 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

27 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

28 8.4_Instal.lacions 1,000 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

29 1.2_Manteniment 1,000 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

30 Escala E2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

31 1.10_Sala recepció màquines i
1.9_Sala Servidor 1.4_Centre

1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

32 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

33 1.1_Sala Supercomputador 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

34 8.3_Espai circulació vehicles 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

35 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

36 Rampa 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

37 Subtotal S 173,700 SUMSUBTOTAL(
G22:G36)
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38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLANTA SOTERRANI -1 T

41 TRASDOSSAT PANTALLES C#*D#*E#*F#

42 8.4_Sala mitja tensió 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

43 Rampa 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

44 1.5_Instal.lacions annexes SC 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

45 Subtotal S 29,500 SUMSUBTOTAL(
G38:G44)

TOTAL AMIDAMENT 430,400

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
SubCapítol 06  DIPÒSIT_F

1 E711EF66 M2 Membrana pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat lbm (sbs)-30-fv
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

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

1 Dipòsit part superior 2,000 7,150 5,000 71,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,300 5,000 21,500 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,100 5,000 41,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,300 5,000 21,500 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 155,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Dipòsit part inferior 2,000 10,050 5,000 100,500 C#*D#*E#*F#

7 2,000 7,450 5,000 74,500 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 175,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

9 ** 1,000 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 930,500

2 ED5L1410 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres de
polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm de gruix i 950 g/m2, col.locada sense adherir

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

1 Dipòsit part superior 2,000 7,150 5,000 71,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,300 5,000 21,500 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,100 5,000 41,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,300 5,000 21,500 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 155,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Dipòsit part inferior 2,000 10,050 5,000 100,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

7 2,000 7,450 5,000 74,500 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 175,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 330,500

3 E9G2268C M3 Paviment de formigó hm-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color,
amb formació de pendents inclosa

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

1 Dipòsit part superior 1,000 6,850 3,700 25,345 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,500 3,700 12,950 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 38,295 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 Dipòsit part inferior 1,000 9,550 6,850 65,418 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,713

4 E7Z15MD0 M Formació de mitja canya a en trobades amb paraments verticals o entre paraments verticals, de radi 8
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Dipòsit part superior 2,000 6,850 13,700 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 35,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Dipòsit part inferior 2,000 9,550 19,100 C#*D#*E#*F#

7 2,000 6,850 13,700 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 32,800 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 68,300

5 E785MELA M2 Impermeabilització de paraments horitzontals i/o verticals de dipòsits, amb morter especial tipus motex dry capa
fina de la casa cemarksa o equivalent, de 4 kg/m2, fins a conseguir un gruix de 2 mm, i deixant el dipòsit
impermeable i l'aigua amb condicions de potabilitat segons nomativa vigent. inclou part proporcional de segellat
en trobades amb angles, obertures, etz.

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

1 Dipòsit part superior 2,000 6,850 5,000 68,500 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,700 5,000 37,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,500 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,700 5,000 37,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 6,850 3,700 25,345 C#*D#*E#*F#

6 1,000 3,500 3,700 12,950 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 215,795 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 Dipòsit part inferior 2,000 9,500 5,000 95,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

9 2,000 6,850 5,000 68,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 9,550 6,850 65,418 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 228,918 SUMSUBTOTAL(
G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 444,713

6 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1

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

1 Dipòsit part superior 2,000 6,850 5,000 68,500 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,700 5,000 37,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,500 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,700 5,000 37,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 6,850 3,700 25,345 C#*D#*E#*F#

6 1,000 3,500 3,700 12,950 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 215,795 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 Dipòsit part inferior 2,000 9,500 5,000 95,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 6,850 5,000 68,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 9,550 6,850 65,418 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 228,918 SUMSUBTOTAL(
G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 444,713

7 E7ZZ1102 M2 Impermeabilització de lloses de fonaments, amb acabat remolinat, mitjançant el subministrament i col.locació de
dues capes de ''aquatek super'' amb el sistema sandwich, consistent en la col.locació d'una capa de pols
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la capa de formigó de neteja i l'armadura de base
col.locada, i altre capa d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant
l'adormiment i abans del remolinat, solapaments de 0,30 cm d'amplada si cal diferents fases de formigonat, tot
realitzat per a personal especialitzat de l'empresa subministradora. s'inclou transport i ús de maquinaria i eienes
auxiliars.

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

1 Dipòsit part superior 1,000 7,450 4,300 32,035 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,100 4,300 17,630 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 49,665 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 Dipòsit part inferior 1,000 10,050 7,450 74,873 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,538

8 F9363G11 M3 Base de formigo de resistencia de 15n/mm2 de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 Arquetes dipòsit 3,000 1,000 1,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

9 FDD1A095 M Subministre i col.locació d'annell de formigó prefabricat d'ajust i anivellació de 700 mm de diàmetre interior al
primer tram, de 800 mm de diàmetre interior al segon tram i de 1200 mm de diàmetre interior al tram final. inclou
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mòdul de connexió amb con excèntric, mòdul de llosa de reducció, unions amb junta elàstcia i unió amb tubs
formant mitja canya i retallant semi volta superior un cop connectat. tot segons normativa municipal de
barcelona, segons clavsa, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

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

1 Arquetes dipòsit 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

10 E93617B0 M2 Solera de formigó ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 E9Z4AA14 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 d: 4 - 4 b
500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 GDKZTAP1 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa per a pericó, de fosa grisa model barcelona d-93a d-400 de
900x900 mm exterior, de la casa fábregas o equivalent, de 600 mm de diàmetre interior lliure, homologada per
l'ajuntament de barcelona i clavsa, segons plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FDDZS005 U Subministre i col.locació de graó per a pou de registre circular, amb les potes inclinades de manera que es
puguin empotrar 10 cm roscant a parets, amb una amplada total de 37 cm, format amb vareta de 12 mm de
diàmetre i recobriment de polipropilè, incloent aleta lateral per evitar relliscades i gravat superior per augmentar
l'adherència. tot segons normativa vigent, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

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

1 Arquetes dipòsit 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

14 EB12SE01 U Subministre i col.locació de porta estanca d'accés a cambra ''humida'', de 210x60 cm de pas, d'acer, de la casa
ucalsa o equivalent, incloent part proporcinal de mecanismes de tancament, maneta giratòria, part vidriada,
ferratges i accessoris. inclou pintat del conjunt metàl.lica amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou resta de peces especials, accessoris i elements per a deixar el
conjunt de la porta perfectament col.locat i acabat. tot segons plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

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

1 Accés 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
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SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
SubCapítol 07  VARIS

1 E7851513 U Impermeabilització de conjunt d'elements encastats o per sota del nivell de la solera de planta soterrani-3, inclòs
fossos d'ascensors, dipòsits enterrats, arquetes i resta d'elements segons projecte, realitzat amb dues capes de
masterseal 501 aplicada amb brotxa de 1kg/m2 de dotació casdacuna, colocant una 2ª capa estant la 1ª encara
fresca. s'inclou la trobada amb els diferents elements formant mitges canyes de 5x5 cm amb morter de ciment
portland i pintat previament i posteriorment amb masterseal 501, s'inlcou el posterior repas de fuites d'aigua
amb masterseal 573, tot de la casa bettor o equivalent.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EF02CA2500 Un Subm. i col. de clavagueró sifònic cainox mod. 766.403.110, fix, vertical, amb sortida de ø 110 mm. d'acer
inoxidable. s'inclou cistella filtrant, reixa tipus tramex i p.p. de material auxiliar de muntatge. (r-01)

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 EF02BE0500 Un Subm. i col. de clavegueró de fundició benito delta ref. sf570 amb una alçada de 570 mm. i dimensions del
marc de 570x305 mm. sortida de 195 mm. reixa de classe c-250. s'inclou material auxiliar de muntatge. (r-02)

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa classe c-250 funditubo mod. crpf110 de
1000x140 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 01  ESTRUCTURA
SubCapítol 02  PROJECTAT I VARIS

1 E45CU012 Ut Formació de perforació de forjats i murs amb corona de diamant de diferents diametres per pasos
d'instal.lacions, inclou el seu sellat en els casos necesaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G3L5UY01 m2 Projectat de paret de soterrani amb formigó projectat HA-25, de 15 cm de gruix, inclou la col.locació de malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
col.locada fixada de forma mecànica sobre estructura portant resistent.

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

1 part inferior façana antic platan 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

4 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i successives capes de
pintura intumescent, per un REI90

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

52 amidaments fase anterior 1.041,050 1.041,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.041,050

5 E7D69TK1 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i successives capes de
pintura intumescent, per un REI120

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

1 amidaments fase anterir 116,600 116,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,600

6 E7D69TK2 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer (escales i caixa escales) amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
successives capes de pintura intumescent, per un REI120

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

1 amidaments fase anterir 346,040 346,040 C#*D#*E#*F#

2 tirants escales 2,000 7,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 353,040

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 01  COBERTES
Varis_1 01  COBERTA GRAVES C1

1 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la
casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica en 12225,
resistència química en14030 subministra i instal·lació flotant.

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

1 Coberta General T

2 Coberta general 1,000 76,000 15,500 1.178,000 C#*D#*E#*F#

3 a deduir

4 Nucli badalot -1,000 13,500 4,500 -60,750 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 12,500 4,500 -56,250 C#*D#*E#*F#

6 Pati interior -1,000 3,000 4,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

7 Badalots T

8 Nucli badalot 1,000 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

9 1,000 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

10 Pati interior 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.178,000

2 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió
>=300 kpa, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locades sense adherir.

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

1 Coberta General T

2 Coberta general 1,000 76,000 15,500 1.178,000 C#*D#*E#*F#

3 a deduir

4 Nucli badalot -1,000 13,500 4,500 -60,750 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 12,500 4,500 -56,250 C#*D#*E#*F#

6 Pati interior -1,000 3,000 4,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

7 Badalots T

8 Nucli badalot 1,000 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

10 Pati interior 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.178,000

3 E7B17741 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense adherir

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

1 Coberta General T

2 Coberta general 1,000 76,000 15,500 1.178,000 C#*D#*E#*F#

3 a deduir

4 Nucli badalot -1,000 13,500 4,500 -60,750 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 12,500 4,500 -56,250 C#*D#*E#*F#

6 Pati interior -1,000 3,000 4,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

7 Badalots T

8 Nucli badalot 1,000 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

10 Pati interior 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.178,000

4 E5113371 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 7 cm de gruix, col.locat
sense adherir

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

1 Coberta General T

2 Coberta general 1,000 76,000 15,500 1.178,000 C#*D#*E#*F#

3 a deduir

4 Nucli badalot -1,000 13,500 4,500 -60,750 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 12,500 4,500 -56,250 C#*D#*E#*F#
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6 Pati interior -1,000 3,000 4,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

7 Badalots T

8 Nucli badalot 1,000 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

9 1,000 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

10 Pati interior 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.178,000

5 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

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

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

3 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

6 E5Z2U010 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 2 cm de gruix, amb
acabat fratassat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

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

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

3 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

7 E7J1AUW0 M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de
gruix i 20cm d'alçada. inclou extracció posterior de la junta un cop fragüi l'element de formigó.

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

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 E7Z15MD0 M Formació de mitja canya a en trobades amb paraments verticals o entre paraments verticals, de radi 8
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 E763EPDM M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene 120 de la casa giscosa o equivalent, de 1,20 mm. de gruix
marcatge ce, aenor, une 13956 (làmines flexibles de cautxú per impermeabilització de cobertes), sistema
d’instal·lació certificat per document de idoneïtat tècnica dit 461 aportat a obra en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m.
7,5m. 9m. d’ample per 20 ó 30 m. de llarg). inclou part proporcional de cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió
química en fred dels mòduls.

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

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

3 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

10 E7Z3PERI M Lliurament perimetral de la membrana impermeable mitjançant barra d’ancoratge final d’alumini pre perforat
amb goterons i segellat de poliuretà.

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

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11 E5ZHEPGR U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la membrana impermeabilitzant amb unió química en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb tapa antigrava metàl·lica.

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

1 Coberta general 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 E5ZD5DC4 M Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40 cm de
desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

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

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

13 E7B111L0 m2 Subministre i col.locació d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils,
format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir i
lastrades amb peces de formigó prefabricat per tal d'evitar el seu desplaçament amb el vent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta General T

2 .Nucli badalot 13,500 4,500 60,750 C#*D#*E#*F#

3 12,500 4,500 56,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 01  COBERTES
Varis_1 05  COBERTA DE FORMIGÓ POROS/COBERTA INVERTIDA C4

1 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils, format per feltre de
polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de morter de 4 cm fins a container i transport
a abocador autoritzat.

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

1 PLANTA BAIXA T

2 1,000 12,500 3,000 37,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,500

2 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la
casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica en 12225,
resistència química en14030 subministra i instal·lació flotant.

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

1 PLANTA BAIXA T

2 1,000 12,500 3,000 37,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,500

3 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió
>=300 kpa, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locades sense adherir.

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

1 PLANTA BAIXA T

2 1,000 12,500 3,000 37,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,500

4 E5Z2MOR3 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb
acabat fratassat

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 22

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

1 PLANTA BAIXA T

2 1,000 12,500 3,000 37,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,500

5 F9G1QUIC M2 Acabat de coberta amb formigó porós blanc, tipus tenis quick o equivalent, color blanc amb addició de colorant,
de 20 cm de gruix mitjà i gruix mínim a exteriors de 5 cm i resta variable segons secció de coberta. inclou part
proporcional de formació de juntes a paviment.

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

1 PLANTA BAIXA T

2 1,000 12,500 3,000 37,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,500

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 01  COBERTES
Varis_1 07  ESCALES EXTERIORS C6

1 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils, format per feltre de
polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de morter de 4 cm fins a container i transport
a abocador autoritzat.

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

1 Escala zona tecnica 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#*F#

2 Escala zona acces 1,000 5,300 3,000 15,900 C#*D#*E#*F#

3 Escala coberta ajardinada 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Eccala pati central 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,650

2 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la
casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica en 12225,
resistència química en14030 subministra i instal·lació flotant.

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

1 Escala zona tecnica 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#*F#

2 Escala zona acces 1,000 5,300 3,000 15,900 C#*D#*E#*F#

3 Escala coberta ajardinada 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Eccala pati central 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,650

3 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió
>=300 kpa, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
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col.locades sense adherir.

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

1 Escala zona tecnica 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#*F#

2 Escala zona acces 1,000 5,300 3,000 15,900 C#*D#*E#*F#

3 Escala coberta ajardinada 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Eccala pati central 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,650

4 E5Z2MOR3 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb
acabat fratassat

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

1 Escala zona tecnica 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#*F#

2 Escala zona acces 1,000 5,300 3,000 15,900 C#*D#*E#*F#

3 Escala coberta ajardinada 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Eccala pati central 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,650

5 E9VZU001 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
acabat remolinat mecànic

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

1 Escala zona tecnica 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

2 Escala zona acces 1,000 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

3 Escala coberta ajardinada 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

4 Eccala pati central 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,500

6 E9V2BB1K M Subministre i col.locació d'esglaó de pedra artificial de color blanc, d'una peça tipus italia sense polir i rentat a
l'acid, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Escala zona tecnica 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

2 Escala zona acces 1,000 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

3 Escala coberta ajardinada 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

4 Eccala pati central 1,000 13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,500

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 01  COBERTES
Varis_1 08  COBERTA FORMIGÓ IN SITU C7
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1 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils, format per feltre de
polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de morter de 4 cm fins a container i transport
a abocador autoritzat.

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

1 PLANTA SOTERRANI T

2 1,000 31,000 2,500 77,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA BAIXA T

5 Acces 1,000 6,500 3,000 19,500 C#*D#*E#*F#

6 Coberta zona rampa 1,000 16,500 6,600 108,900 C#*D#*E#*F#

7 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,900

2 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la
casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica en 12225,
resistència química en14030 subministra i instal·lació flotant.

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

1 PLANTA SOTERRANI T

2 1,000 31,000 2,500 77,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA BAIXA T

5 Acces 1,000 6,500 3,000 19,500 C#*D#*E#*F#

6 Coberta zona rampa 1,000 16,500 6,600 108,900 C#*D#*E#*F#

7 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,900

3 E7B1GEO2 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i nòduls drenants amb geotèxtil fibres llargues de polipropilè
del tipus sf-44 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament de 1575 n, resistència química
en 14030 i resistència microbiana en 12225.

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

1 PLANTA SOTERRANI T

2 1,000 31,000 2,500 77,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA BAIXA T

5 Acces 1,000 6,500 3,000 19,500 C#*D#*E#*F#

6 Coberta zona rampa 1,000 16,500 6,600 108,900 C#*D#*E#*F#

7 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,900

4 E9G2468K M3 Subministre i col.locació de paviment de formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de
pols de quars gris, fins a deixar la superficie fina. inclou la formació de pendents, subministre i col.locació de
fompex perimetral, encofrat i tots els elements necesaris per la seva col.locació i protecció d'altres elements.tot
segons projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T

2 1,000 31,000 2,500 0,150 11,625 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 4,000 0,150 7,200 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA BAIXA T

5 Acces 1,000 6,500 3,000 0,150 2,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,750

5 E9Z4AB24 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30 x 15 d: 4 - 4 b
500 t 6 x 2,2, segons une 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

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

1 PLANTA SOTERRANI T

2 1,000 31,000 2,500 77,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA BAIXA T

5 Acces 1,000 6,500 3,000 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

6 E894AS01 M2 Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura tipus aquatek super catorce de color blanc, tot segons
projecte.

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

1 PLANTA SOTERRANI T

2 1,000 31,000 2,500 77,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA BAIXA T

5 Acces 1,000 6,500 3,000 19,500 C#*D#*E#*F#

6 Coberta zona rampa 1,000 16,500 6,600 108,900 C#*D#*E#*F#

7 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,900

7 E9G1FORB M2 Paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix amb àrids blancs, inclosa malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons
une 36092.

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

1 PLANTA BAIXA T

2 Coberta zona rampa 1,000 16,500 6,600 108,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,900

8 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7 kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i
remolinat mecànic
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T

2 Coberta zona rampa 1,000 16,500 6,600 108,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,900

9 E9G2U011 M2 Acabat superficial de paviment o element de formigó, amb tractament antilliscant/escombrat fi

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

1 PLANTA BAIXA T

2 Coberta zona rampa 1,000 16,500 6,600 108,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,900

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 01  COBERTES
Varis_1 09  VARIS

1 E9G1FORB M2 Paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix amb àrids blancs, inclosa malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons
une 36092.

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

1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,190

2 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7 kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i
remolinat mecànic

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

1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,190

3 E9G2U011 M2 Acabat superficial de paviment o element de formigó, amb tractament antilliscant/escombrat fi

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

1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,190

4 E7871500 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

2 Ventilacions posteriors 2,000 4,500 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,690

5 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.
criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

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

1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,190

6 ED5HCANA M Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada, de 10,2 cm de fondària, amb reixa
d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó hm-20/p/10/i

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

1 Sortida posterior 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 E93AA3C0 M2 Formació de pendents, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb un gruix
mínim de 5cm.

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

1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

2 Ventilacions posteriors 2,000 4,500 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,690

8 E5452348 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm, de
gruix 0,7 mm, amb una inèrcia entre 15 i 16 cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %,
col.locada amb fixacions mecàniques, amb part proporcional de perfil en l30x60mm d'acer galvanitzat de remat
perimetral fixat mecànicament.

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

1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

2 Ventilacions posteriors 2,000 4,500 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,690

9 E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abillantant de paviment de formigó blanc

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

1 Sortida posterior 1,000 6,700 5,700 38,190 C#*D#*E#*F#

2 Ventilacions posteriors 2,000 4,500 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,690
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Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 01  MURS CORTINA

1 E6ME1450 M2 Subministre i col·locació de sistema de façana calenta formada per mur cortina modular de silicona estructural
amb trencament de pont tèrmic realitzat mitjançant fusteria d'alumini fixada a l'ampit de formigó mitjançant
angulars d'acer galvanitzat en calent amb regulació tridimensional i doble envidrament baixa emissiu amb
serigrafia, en mòduls de 3550x1800mm (amplada x alçada), modulat en dos parts en sentit horitzontal; amb
perfileria de mur cortina modular, sistema wictec el 80 ssg de wicona o equivalent, amb acabat lacat blanc ral
901ei, de gruix mínim de lacat de 50-120 micres, amb unió entre marc i muntants mitjançant embuts fixats al
marc. sistema wictec el 80 sg, és un sistema de façana de vidre de sislicona estructural unit sobre safata
d'alumini, independent de l'estructura portant, possibilitant la reposició ràpida d'elements de vidre o panell
(garantint sempre la correcta aplicació de la silicona estructural). el sistema wictec el 80 sg està dissenyat per
tal que les safates d'unió quedin ocultes (sense cap resalt). perfils amb triple barrera d'estanquitat, connexió
entre mòduls mitjançant una triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió fins 8mm en sentit vertical i
9,5mm en sentit horitzontal; junta exterior de 20mm oberta, la configuració del sistema assegura en tot moment
el trencament del pont tèrmic, tant en vidres fixes com en finestres. retícula modular a base de muntants
verticals d'alumini autoportant i travessers horitzontals perimetrals realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en
aliatge en-aw-6063 al mg 0,5, qualitat anoditzable (une 38337/i-3441) i amb desviacions màximes segons din
17615 part 3. els perfils estaran dimensionats per donar una resposta eficaç a les sol·licitacions del cte
(-250kg/m2 en la hipòtesimés desfavorable); gomes de recolzament i envidrament d'epdm estables a l'acció
dels raigs uva; cargolam d'acer inoxidable tipus a-4 per evitar el par galvànic, l'ancoratge a l'estructura principal
o fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació. els mòudls aniran units a 45º mitjançant escaires
massissos de passadors. els vidres encolats amb silicona estructural als marcs d'unió, de forma independent a
la semi estructura modular a la qual es fixen mecànicament per facilitar el seu desmuntatge en reparacions
posteriors dels vidres, l'encolat del vidre es fa sobre una barreta anoditzada especial i homologada que
garanteix el correcte encolat i traçat dels marcs. els semiperfils utilitzats son de dimensions 80mm de fons per
30mm de mòdul, amb una inèrcia de ix=77 mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini de l'exterior mitjançant juntes
perimetrals que s'insereixen a la safata d'unió, s'utilitzen poliamides d'assemblantge de qualitat lacable amb
cordó termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara interior i exterior, lacat blanc ral 9016ei, complint les
especificacions del segell de qualitat, amb un gruix de la capa de pintrua de polièster comprès entre les 50 i 120
micres. la compensació de presssions es durà a terme mitjançant obertures d'epdm en les parts superiors i
entremitges. l'estanqueitat es garanteix gràcies al drenatge en cascada mitjançant canalització d'aigües a través
de muntant. valors uf d'acord amb la norma une-enn iso 10077 i amb la normativa din 4109. certificacions del
sistema d'alumini d'acord amb la norma iso 9001:2000. assaigs de sistemes de façana lleugers segons la norma
americana astm. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament
col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

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

1 M01A 69,000 2,650 1,810 330,959 C#*D#*E#*F#

2 M01A' 72,000 2,650 1,810 345,348 C#*D#*E#*F#

3 M01A'' 1,000 3,530 1,810 6,389 C#*D#*E#*F#

4 M01B 7,000 2,650 1,810 33,576 C#*D#*E#*F#

5 M01B' 3,000 2,650 1,810 14,390 C#*D#*E#*F#

6 M02A 8,000 2,720 1,810 39,386 C#*D#*E#*F#

7 8,000 0,920 1,810 13,322 C#*D#*E#*F#

8 M02A' 9,000 2,720 1,810 44,309 C#*D#*E#*F#

9 9,000 0,920 1,810 14,987 C#*D#*E#*F#

10 M02B 2,000 2,720 2,600 14,144 C#*D#*E#*F#

11 2,000 0,920 2,600 4,784 C#*D#*E#*F#

12 M02B' 1,000 2,720 2,600 7,072 C#*D#*E#*F#

13 1,000 0,920 2,600 2,392 C#*D#*E#*F#

14 M03A 10,000 3,530 1,810 63,893 C#*D#*E#*F#
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15 M03B 2,000 3,530 1,810 12,779 C#*D#*E#*F#

16 M03C 1,000 1,750 1,810 3,168 C#*D#*E#*F#

17 M04A 26,000 3,530 2,600 238,628 C#*D#*E#*F#

18 M04B 2,000 3,530 2,600 18,356 C#*D#*E#*F#

19 M04C 1,000 1,750 2,600 4,550 C#*D#*E#*F#

20 M04D 2,000 2,640 2,600 13,728 C#*D#*E#*F#

21 M04E 1,000 3,330 2,600 8,658 C#*D#*E#*F#

22 FE01 1,000 6,260 2,500 15,650 C#*D#*E#*F#

23 1,000 2,560 2,500 6,400 C#*D#*E#*F#

24 FE04 1,000 7,100 5,420 38,482 C#*D#*E#*F#

25 1,000 7,100 2,520 17,892 C#*D#*E#*F#

26 0,500 7,100 2,900 10,295 C#*D#*E#*F#

27 1,000 12,910 2,520 32,533 C#*D#*E#*F#

28 FE03 1,000 2,700 2,500 6,750 C#*D#*E#*F#

29 FE06 1,000 4,630 2,870 13,288 C#*D#*E#*F#

30 FE09 7,000 3,550 2,500 62,125 C#*D#*E#*F#

31 2,000 3,610 2,500 18,050 C#*D#*E#*F#

32 FE10 9,000 1,150 2,500 25,875 C#*D#*E#*F#

33 1,000 0,950 2,500 2,375 C#*D#*E#*F#

34 FE11 1,000 3,060 2,500 7,650 C#*D#*E#*F#

35 1,000 2,810 2,500 7,025 C#*D#*E#*F#

36 FE12 6,000 1,200 3,660 26,352 C#*D#*E#*F#

37 FE13 2,000 1,780 2,130 7,583 C#*D#*E#*F#

38 FE14 1,000 5,180 2,500 12,950 C#*D#*E#*F#

39 FE15 1,000 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

40 FE16 1,000 7,200 3,120 22,464 C#*D#*E#*F#

41 VARIS 1,000 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.698,557

2 E6MEFRED M2 Subministre i col·locació de sistema de façana freda formada per mòduls prefabricats íntegrament en taller, amb
vidres, per penjar subestructura d'alumini, indicat pel revestiment de façanes opaques ventilades fixat a l'ampit
de formigó mitjançant ancoratges especialment dissenyats per absorbir les toleràncies de l'obra, amb regulació
tridimensional d'acer galvanitzat en calent amb envidrament amb serigrafia, envidrament està format per quatre
mòduls independents verticals, essent la seva amplada total de 3550 mm. la modulació en vertical és de 1740
mm, la junta entre vidres es realitza mitjançant juntes d'epdm permetent la circulació de l'aire entre elles. l'ampit
estarà aïllat mitjançant panell de llana mineral, fusteria de sistema de façana de vidre de silicona estructural
encolat a safates d'alumini, independents de l'estructura portant wictec ff sg de 'wicona', que possibilita la
reposició ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre la correcta aplicació de la silicona estructural).
sistema dissenyat per tal que les safates d'encolat quedin ocultes (sense ressalts), perfils de safata d'alumini
perimetrals amb ranures tècniques per l'encaix de juntes i accessoris, llaga exterior de 20 mm oberta. realitzats
amb perfils d'alumini d'extrusió en en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat anoditzable (une 38337/l-3441), i de
desviacions màximes segons din 17615 part 3. els ancoratges i estaran dimensionats per donar resposta eficaç
enfront a les sol·licitacions previstes en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per la hipòtesi més desfavorable),
les gomes de recolzament i envidrament seran d'epdm estables a l'acció dels rajos uva. el cargolam serà d'acer
inox. tipus a-4, per evitar el par galvànic. l'ancorat a l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant ancoratge
amb regulació, els mòduls aniran units a 45º mitjançant escaires massissos més passadors, l'encolat del vidre
s'efectua sobre una barreta anoditzada especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels
marc, les safates perimetrals de sustentació del vidre compten amb peces de penjat de extrusió d'alumini
fixades mitjançant cargolam d'acer inoxidable aisi-316 autotaladrant al marc, per la seva unió als muntants,
l'acabat dels diferents elements d'alumini serà anoditzat per aconseguir la protecció de l'alumini, excepte en les
safates perimetrals, que serà anoditzat especial per encolar el vidre. plaques d'ancoratges del sistema de vidre
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penjat realitzades mitjançant platina d'acer galvanitzat en calent d'espessor 5 mm, la fixació de les plaques
d'ancoratge destinades a suportar la succió del vent es realitzarà a l'ampit de formigó amb dos tacs metàl·lics de
fixació d'acer inoxidable aisi-316 de rosca externa d'acer inoxidable en mesures m8 x 57, la fixació de les
plaques d'ancoratge destinades a suportar el pes del vidre es realitzarà en el forjat amb tacs metàl·lics de
fixació de rosca externa d'acer inoxidable aisi-316 en mesures m8 x 57, la fixació dels ancoratges als muntants
de la perfileria del sistema de vidre penjat wictec ff sg es realitzarà mitjançant un cargol d'acer inoxidable
aisi-316 rosca mètrica de cap hexagonal i mesura m8. l'envidrament està realitzat per vidre monolític, format per
una lluna de vidre trempat vitrificat i amb serigrafia del codi binari en la cara 1 al 50%i serigrafia al 100% en la
cara 4 duglass grafic de 8mm de la firma ´´ariño´´, amb tots els cantells polits, aquest envidrament anirà encolat
amb silicona estructural al marc del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ pel penjament del vidre a la
perfilaria i recolzat sobre pre-calçaments d'alumini en la part inferior i dues peces de seguretat en l'horitzontal
superior i inferior, per la part interior, les gomes de l'envidrament seran d'epdm. els ampits i dintells de formigó
als quals s'ancoren els muntants del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ estaran revestits amb panells
semirrígids de 40 mm de llana mineral hidrofugada amb pàtina de fibra de vidre i aniran fixats al formigó
mitjançant espigues d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de mitjans
auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de detall i
indicacions de df.

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

1 FAÇANA 1 212,160 212,160 C#*D#*E#*F#

2 FAÇANA 2 1.153,520 1.153,520 C#*D#*E#*F#

3 FAÇANA 3 255,650 255,650 C#*D#*E#*F#

4 FAÇANA 4 1.075,250 1.075,250 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 2.696,580 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 -360,860 -360,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.335,720

3 1652TRFA M2 Envà per aplacat d'intradós de façana amb plaques de guix laminat amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat
amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aplacat per una cara amb doble placa de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament,
inclòs el tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i acabat per pintar.

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

1 PLANTA 0 T

2 2.1_Espai diàfan 01 1,000 45,000 0,900 40,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 0,900 7,200 C#*D#*E#*F#

4 8.3_Pas 1,000 4,200 0,900 3,780 C#*D#*E#*F#

5 2.1_Espai diàfan 02 1,000 34,500 0,900 31,050 C#*D#*E#*F#

6 1,000 8,000 0,900 7,200 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 89,730 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

10 PLANTA 1 T

11 Perímetre zona esquerra 2,000 16,000 1,500 48,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 20,800 1,500 31,200 C#*D#*E#*F#

13 1,000 28,500 1,500 42,750 C#*D#*E#*F#

14 Perímetre zona dreta 2,000 35,000 1,500 105,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 16,000 1,500 48,000 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 274,950 SUMSUBTOTAL(
G8:G15)

19 PLANTA 2 T
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20 Perímetre planta 2,000 16,000 1,500 48,000 C#*D#*E#*F#

21 2,000 76,500 1,500 229,500 C#*D#*E#*F#

22 Subtotal S 277,500 SUMSUBTOTAL(
G17:G21)

25 PLANTA 3 T

26 Perímetre planta 2,000 16,000 1,500 48,000 C#*D#*E#*F#

27 2,000 76,500 1,500 229,500 C#*D#*E#*F#

28 Subtotal S 277,500 SUMSUBTOTAL(
G23:G27)

31 PLANTA 4 T

32 Perímetre planta 2,000 16,000 1,500 48,000 C#*D#*E#*F#

33 2,000 76,500 1,500 229,500 C#*D#*E#*F#

34 Subtotal S 277,500 SUMSUBTOTAL(
G29:G33)

TOTAL AMIDAMENT 1.197,180

4 E7C9AILL M2 Subministre i col·locació de conjunt d'aïllament i impermeabilització amb làmina de cautxú-epdm de 1mm de
gruix fixat a l'ampit de formigó mitjançant tac universal de poliamida de 6mm i encolada a la fusteria de mur
cortina modular, omplint l'espai entre l'ampit de formigó, el muntant de mur cortina i la làmina de cautxú-epdm
amb un gruix de 60mm amb llana de roca de 60 mm, no revestida, col.locada amb espigues de polipropilè, amb
part proporcional de formació de mitges canyes. tot segons detalls de projecte i indicacions de df.

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

1 PLANTA 0 T

2 2.1_Espai diàfan 01 1,000 45,000 1,800 81,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#

4 8.3_Pas 1,000 4,200 1,800 7,560 C#*D#*E#*F#

5 2.1_Espai diàfan 02 1,000 34,500 1,800 62,100 C#*D#*E#*F#

6 1,000 8,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 179,460 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

10 PLANTA 1 T

11 Perímetre zona esquerra 2,000 16,000 1,800 57,600 C#*D#*E#*F#

12 1,000 20,800 1,800 37,440 C#*D#*E#*F#

13 1,000 28,500 1,800 51,300 C#*D#*E#*F#

14 Perímetre zona dreta 2,000 35,000 1,800 126,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 16,000 1,800 57,600 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 329,940 SUMSUBTOTAL(
G8:G15)

19 PLANTA 2 T

20 Perímetre planta 2,000 16,000 1,800 57,600 C#*D#*E#*F#

21 2,000 76,500 1,800 275,400 C#*D#*E#*F#

22 Subtotal S 333,000 SUMSUBTOTAL(
G17:G21)

25 PLANTA 3 T

26 Perímetre planta 2,000 16,000 1,800 57,600 C#*D#*E#*F#
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27 2,000 76,500 1,800 275,400 C#*D#*E#*F#

28 Subtotal S 333,000 SUMSUBTOTAL(
G23:G27)

31 PLANTA 4 T

32 Perímetre planta 2,000 16,000 1,800 57,600 C#*D#*E#*F#

33 2,000 76,500 1,800 275,400 C#*D#*E#*F#

34 Subtotal S 333,000 SUMSUBTOTAL(
G29:G33)

TOTAL AMIDAMENT 1.508,400

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 02  OBERTURES

1 E6MEOBCA M2 Subministre i col·locació de conjunt d'obertures inserides dintre del sistema de façana calenta de mur cortina
modular de silicona estructural amb trencament de pont tèrmic, amb full wictec 50 oc (outwards concealed) de la
casa wicona o equivalent, formada per perfils d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, proveïda de frontisses
ocultes i tancament multi-punts; de full ocult amb dimensions de marc de 35mm d'alumini vist des de l'interior i
dissenyat per mantenir la ruptura de pont tèrmic mitjançant barretes de poliamida lacables i proveïdes de cordó
termo-fussible; full ocult amb vidre decalat i siliconat per la cara exterior, també amb ruptura de pont tèrmic
mitjançant barreta de poliamida lacable i amb cordó termo-fussible, de 16mm d'altura vista des de l'exterior. tot
el conjunt de finestra ofereix una mínima altura de 51mm per minimitzar-ne l'aparença. perfils d'alumini
d'extrusió d'aliatge en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat anoditzable (une 38337/i-3441), amb desviacions màximes
segons din 17615 part.3. conjunt dimensionat per donar resposta eficaç a les osl·licitacions del cte (-175 kg/m2
en la hipòtesi més desfavorable). les gomes de recolzament seran d'epdm, estables a l'acció dels rajos uva;el
cargolam serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par galvànic; l'ancoratge a l'estructur principal es realitza
mitjançant ancoratge mecànic amb regulació; els mòduls aniran units a 45º per mitjà d'escaires massissos de
passadors. la ferramenta es determinarà enfunció de la situació de la finestra dins l'edifici per tal de complir
cadascuna de les condicions particulars de càrrega de vent (fins -250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de
frontisses com en nombre de punts de tancament. el tancament s'efectuarà mitjançant una maneta cremona
(sense clau) pel tancament en vertical (i horitzontal en els casos que sigui necessari). totes les finestres aniran
proveïdes de limitador d'oberura perquè quedi un angle de 90º i una distància entre maneta i operador
d'aproximadament 600mm, possiblilitant una obertura còmoda i segura. en aquells casos en què la pressió del
vent ho faci necessari, la utilització de motorització per garantir la maniobrabilitat de la finestra i evitar
desperfectes per cops d'aire. l'acabar de la fusteria serà, tant per la cara exterior com per l'interior, lacat blanc
ral 9016, complint les especificacions del segell qualicoat, amb un gruix de la capa de pintura de poliester
aplicada comprès entre les 50 i 120 micres. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars
per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de
df.

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

1 M01A 69,000 0,810 1,810 101,161 C#*D#*E#*F#

2 M01A' 72,000 0,790 1,810 102,953 C#*D#*E#*F#

3 M01A'' 1,000 0,790 1,810 1,430 C#*D#*E#*F#

4 M01B 7,000 0,810 1,810 10,263 C#*D#*E#*F#

5 M01B' 3,000 0,790 1,810 4,290 C#*D#*E#*F#

6 M05 1,000 1,770 2,540 4,496 C#*D#*E#*F#

7 FE01 1,000 0,880 2,500 2,200 C#*D#*E#*F#

8 FE06 1,000 0,890 2,870 2,554 C#*D#*E#*F#
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9 FE09 1,000 0,890 2,500 2,225 C#*D#*E#*F#

10 FE10 5,000 1,150 2,500 14,375 C#*D#*E#*F#

11 1,000 0,950 2,500 2,375 C#*D#*E#*F#

12 FE11 1,000 3,270 2,500 8,175 C#*D#*E#*F#

13 FE14 1,000 1,460 2,500 3,650 C#*D#*E#*F#

14 FE15 1,000 1,460 2,500 3,650 C#*D#*E#*F#

15 VARIS 1,000 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,797

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 03  PROTECCIÓ SOLAR
Varis_2 01  LAMES

1 EAVJGELO M Submnistre i col·locació de conjunt de lamel·les verticals fixes realitzades amb pannells composite larson fr de
4mm de gruix de la casa alucoli sa o equivalent, formada per làmina exterior de 0,50mm e interio rde 0,50mm
de qualitat alumini norm uneen 485-2 aleació 5005 h22, amb nucli central de mineral de 3 mm de gruix,
classificació al foc b, s1, d0, segons une-en-13501-1/2002 complint exigències del cte que determina al db-si.
superfície lacada amb acabat pvdf (25-35 micres) color ral 9016, amb imprimació de protecció per la corrosió a
la cara interir de 5micres (el subministre a obra es realitza protegit amb film plàstic de 100 um. inclòs el tall,
fresat i troquelat de les planxes per la creació de les lames de composite a les mides desitjades segons
projecte. instal·lat amb modulació horitzontal i vertical de 700mm i 3540mm (modulació aprox. en mm),
realitzada cada lama per dos mòduls units entre si deixant llagues verticals, tot ell mitjanánt sistema interior amb
perfils tubulars necessaris per suportar pes e inèrcia, i ancorats a mur a través de dos cartel·les per lama.
completament instal·lat inclòs mitjans auxiliars necessaris a l'obra, transport de tots els materials, mesures de
seguretat necessàries. tot segons plànols de detalls, instruccions del fabricant i indicacions de df.

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

1 FAÇANA 1 1,000 441,560 441,560 C#*D#*E#*F#

2 FAÇANA 2 1,000 1.859,270 1.859,270 C#*D#*E#*F#

3 FAÇANA 3 1,000 441,000 441,000 C#*D#*E#*F#

4 FAÇANA 4 1,000 919,520 919,520 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 3.661,350 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 3.661,350

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 04  FAÇANES INTERIORS

1 1652UF36 M2 E1d_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos muntants verticals
entre 66 i 75 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 66 i 75 mm d´amplària, aïllament
amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, triple aplacat per les
dues cares amb plaques de guix laminat resistents al foc de 15 mm de gruix, fixades mecànicament, inclòs el
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tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i acabat per pintar. ei180-57db:15+15+15+70/llana
mineral/+15+15+15 (plaques tallafoc)

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

1 PLANTA 0 T

2 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,000 3,400 27,200 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 47,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

6 PLANTA 1 T

7 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

8 2,000 4,000 3,200 25,600 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 44,800 SUMSUBTOTAL(
G5:G8)

11 PLANTA 2 T

12 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

13 2,000 4,000 3,200 25,600 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 44,800 SUMSUBTOTAL(
G10:G13)

16 PLANTA 3 T

17 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

18 2,000 4,000 3,200 25,600 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 44,800 SUMSUBTOTAL(
G15:G18)

21 PLANTA 4 T

22 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

23 2,000 4,000 3,200 25,600 C#*D#*E#*F#

24 Subtotal S 44,800 SUMSUBTOTAL(
G20:G23)

26 PLANTA 5 T

27 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#

28 2,000 4,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#

29 Subtotal S 49,000 SUMSUBTOTAL(
G25:G28)

TOTAL AMIDAMENT 275,800

2 1652UN12 M2 E1a_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre
46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aïllament amb
plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares
amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament, inclòs el tractament de forats, replanteig
auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja, completament
col.locat i acabat per pintar. ei30-45db:15+48/llana mineral/+15

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

1 PLANTA -1 T

2 Pati instal·lacions 1,000 16,000 3,300 52,800 C#*D#*E#*F#

3 escala 2,000 4,500 3,300 29,700 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 35

4 Diposits 1,000 7,000 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 105,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PLANTA 0 T

7 Pati viver d'empreses 1 1,000 3,500 3,400 11,900 C#*D#*E#*F#

8 Passarel·la entrada 2,000 32,000 3,400 217,600 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 229,500 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

11 PLANTA 1 T

12 Porxo 2,000 16,000 3,200 102,400 C#*D#*E#*F#

13 Subtotal S 102,400 SUMSUBTOTAL(
G10:G12)

15 PLANTA 2 T

16 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

17 (folrat alumini) 2,000 4,500 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 49,600 SUMSUBTOTAL(
G14:G17)

20 PLANTA 3 T

21 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

22 (folrat alumini) 2,000 4,500 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal S 49,600 SUMSUBTOTAL(
G19:G22)

25 PLANTA 4 T

26 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

27 (folrat alumini) 2,000 4,500 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

28 Subtotal S 49,600 SUMSUBTOTAL(
G24:G27)

TOTAL AMIDAMENT 586,300

3 E83FAQUA M2 Aplacat vertical amb placa tipus aquapanel outdoor de knauf o equivalent, amb ànima de ciment portland amb
additius, reforçada per ambdúes cares amb malla de fibra, de 12,5mm de gruix, col·locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat (no inclosa a la partida) amb fixacions mecàniques . s'inclou barrera impermeable a l'aigua
tipus tyvek stuccowrap o equivalent, malla superficial azul aquapanel outdoor o equivalent, a tota la superfície
per posterior arrebosat. inclou part proporcional de pasta de juntes gris, cinta de malla per a juntes, cargols
especials, fixacions i resta d'elements. totalment acabat per rebre imprimació, pintura o decoració. (la estructura
de suport es la mateixa que la de la partida pladur n 76/400 (60fv+12,5 al)

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

1 PLANTA -1 T

2 Pati instal·lacions (folrat alumini) 1,000 16,000 3,300 52,800 C#*D#*E#*F#

3 escala 4,000 4,500 3,300 59,400 C#*D#*E#*F#

4 Diposits (folrat alumini) 1,000 7,000 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 135,300 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PLANTA 0 T

7 Pati viver d'empreses 1 (folrat alumini) 1,000 3,500 3,400 11,900 C#*D#*E#*F#

8 Passarel·la entrada  (folrat alumini) 2,000 32,000 3,400 217,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 36

9 Subtotal S 229,500 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

10 PLANTA 1 T

11 Porxo (folrat alumnini) 2,000 16,000 3,200 102,400 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 102,400 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 PLANTA 2 T

14 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

15 (folrat alumini) 2,000 4,500 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 49,600 SUMSUBTOTAL(
G13:G15)

17 PLANTA 3 T

18 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

19 (folrat alumini) 2,000 4,500 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

20 Subtotal S 49,600 SUMSUBTOTAL(
G17:G19)

21 PLANTA 4 T

22 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

23 (folrat alumini) 2,000 4,500 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

24 Subtotal S 49,600 SUMSUBTOTAL(
G21:G23)

25 PLANTA 0-5 T

26 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 25,000 150,000 C#*D#*E#*F#

27 2,000 4,000 25,000 200,000 C#*D#*E#*F#

28 exterior 2,000 3,000 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#

29 2,000 4,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#

30 Subtotal S 399,000 SUMSUBTOTAL(
G25:G29)

31 PLANTA 5 T

32 Badalot Escala 6 2,000 13,500 5,500 148,500 C#*D#*E#*F#

33 2,000 4,500 5,500 49,500 C#*D#*E#*F#

34 Calaix instal·lacions 2,000 1,200 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

35 2,000 4,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

36 Badalot Escala 5 2,000 12,500 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#

37 2,000 4,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

38 Subtotal S 379,600 SUMSUBTOTAL(
G31:G37)

39 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.394,600

4 E811OUTD M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a qualsevol alçada, amb morter d'acabat outdoor de knauf
o equivalent,amb acabat a definir per df, a base de ciment amb additus, amb acabat remolinat. inclou
imprimació prèvia outdoor de knauf o equivalent, com a pont d'adherència sobre la placa aquapanel outdoor.

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

1 PLANTA -1 T

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 37

2 escala 4,000 4,500 3,300 59,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 59,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PLANTA 2 T

5 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PLANTA 3 T

8 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 PLANTA 4 T

11 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 PLANTA 0-5 T

14 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 25,000 150,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 4,000 25,000 200,000 C#*D#*E#*F#

16 exterior 2,000 3,000 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#

17 2,000 4,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 399,000 SUMSUBTOTAL(
G13:G17)

19 PLANTA 5 T

20 Badalot Escala 6 2,000 13,500 5,500 148,500 C#*D#*E#*F#

21 2,000 4,500 5,500 49,500 C#*D#*E#*F#

22 Calaix instal·lacions 2,000 1,200 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

23 2,000 4,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

24 Badalot Escala 5 2,000 12,500 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#

25 2,000 4,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

26 Subtotal S 379,600 SUMSUBTOTAL(
G19:G25)

27 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,400

5 E898EN01 M2 Pintat de paraments exteriors arrebossats o de formigó, amb pintures naturals minerals a base de silicats,
totalment resistents a la llum, s/ norma din 18363 2.4.1., amb un maxim d'un 5% en volum de substàncies
orgàniques, tipus keim-granital, o procosil, colors grup i s/ carta fabricant, aplicada amb tres capes: preparació i
eliminació de les capes sinteritzades i neteja del arrebossat amb keim-atzflussigkeit, diluit i aplicat amb raspall i
posterior neteja amb aigua 1¬ ma de granital color o granital-grob si fos necessari, diluit amb spezial fixativ,
aplicada amb rodet o raspall, acabat amb granital color aplicat amb rodet o pistola.

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

1 PLANTA -1 T

2 escala 4,000 4,500 3,300 59,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 59,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PLANTA 2 T

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 38

5 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PLANTA 3 T

8 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 PLANTA 4 T

11 Terrassa 1,000 6,500 3,200 20,800 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 PLANTA 0-5 T

14 Pati instal·lacions Nucli Escala E5 2,000 3,000 25,000 150,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 4,000 25,000 200,000 C#*D#*E#*F#

16 exterior 2,000 3,000 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#

17 2,000 4,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 399,000 SUMSUBTOTAL(
G13:G17)

19 PLANTA 5 T

20 Badalot Escala 6 2,000 13,500 5,500 148,500 C#*D#*E#*F#

21 2,000 4,500 5,500 49,500 C#*D#*E#*F#

22 Calaix instal·lacions 2,000 1,200 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

23 2,000 4,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

24 Badalot Escala 5 2,000 12,500 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#

25 2,000 4,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

26 Subtotal S 379,600 SUMSUBTOTAL(
G19:G25)

27 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,400

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 05  LLUERNARIS

1 E561FE02 U Fe.02_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total de 1450x210 cm., format per vidre aïllant
d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra
d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de 6x20
cm. sobre estructura metàl·lica tubular de 4x10x20 mm i canaló perimetral de xapa metàl·lica. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la
df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust
final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 39

1 Fe.02 T

2 P. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E561FE07 U Fe.07_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total de 85x3740 cm., format per vidre aïllant
d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra
d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de
secció 52x150 mm., canaló perimetral estructural format per perfils en l de 180x170x10 mm. i perfils en t de
180x170x10 i xapes metàl·liques de remat, i perfils tubulars de 60x30x3 mm. fixats al perfil en t, inclús aillament
tèrmic de 6 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Fe.07 T

2 P. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 06  SERRALLERIA

1 EB12001A M Be.01a_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 102 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta''
formada per perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de 110x8 mm.,
clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix,
unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada
mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm., formació
d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix, característiques i acabat segons especificacions i detalls del
projecte, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust
final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Ba.01a T

2 Pl. B 1,000 6,070 6,070 C#*D#*E#*F#

3 Pl. 1 1,000 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,140 14,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,590

2 EB12001B M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 105 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada
per pletines calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i una
pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona neutre, fixada mecànicament, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 40

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

1 Ba.01a T

2 Pl. B 1,000 12,180 12,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,180

3 EB1201B2 M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 120 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada
per pletines calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i una
pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb
perfil de ferro en l de 120x120x10 mm. fixada mecànicament cada 500 mm., p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Ba.01a T

2 Pl. B 1,000 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#

3 Pl. 1 1,000 10,410 10,410 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,610 0,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,270

4 EB120002 M Be.02_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 122 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta''
formada per perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de 110x8 mm.,
clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix,
unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada
mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm., formació
d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix, característiques i acabat segons especificacions i detalls del
projecte, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust
final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Ba.02 T

2 Pl. 2 1,000 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#

3 Pl. 3 1,000 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#

4 Pl. 4 1,000 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,110

5 EB120003 M Be.03_subministrament i muntatge de passamà, format per perfil tubular rectangular de 50x100x2 mm. de ferro,
remats de perfil amb xapa de ferro per pintar 50x100x2 mm., fixat mecànicament al parament amb trams de 10
cm. de perfils de ferro en l de 50x50x4 mm. separats segons detalls de projecte, i soldats al perfil tubular. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Ba.03 T

2 Pl. B 1,000 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 4,330 4,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,710

6 EB120004 M Be.04_subministrament i muntatge de barana de 108 cm. d'alçada, formada per passamà i muntants soldats de
pletines de ferro de 50x5 mm., fixat mecànicament a l'estructura d'escala segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color
a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Ba.04 T

2 Pl. B 1,000 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,740

7 EB120005 M2 Be.05_subministrament i muntatge de barana, formada per bastiment, passamà i brèndoles soldats de pletines
de ferro de 50x5 mm., fixació del passamà a les brèndoles i al bastiment mitjançant rodons de ferro de 10 mm.
de diàmetre, dolblats i soldats, fixat mecànicament del bastiment a l'escala de formigó, amb trams de 10 cm. de
perfils de ferro en l de 70x70x3 mm. separats segons detalls de projecte, soldats a pletines i fixats
mecànicament a escala. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

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

1 Ba.05 T

2 Pl. B 1,000 3,150 2,300 7,245 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,245

8 EB120006 U Be.06_subministrament i muntatge de conjunt de tancament exterior, format per barana de 1347x120 cm.,
formada per pletines de ferro de 100x5 mm., amb una separació de 10 cm. entre pletines, soldades a base de
xapa de ferro doblada en forma de z de 200x200x100 mm. i 5 mm. de gruix, fixada mecànicament a muret de
bloc de formigó; i una porta batent de 95x90 cm., formada per bastiment i brèndoles de pletines de ferro de
100x5 mm. soldades, inclús frontisses de ferro vistes i sistema de tancament mitjançant passador (baldó)
inferior. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Ba.05 T

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EB120007 U Be.07_subministrament i muntatge de conjunt de tancament d'escala, format per perfils tubulars quadrats de
30x30x3 mm., separats cada 40 mm., i fixats mecànicament a base d'escala i a cantell d'escala. inclou passamà
de pletines de ferro de 50x5 mm. fixades al parament mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre, doblats
i soldats segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

EUR
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1 Ba.07 T

2 Pl. 0 a 1 1,000 2,500 0,900 2,250 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 E86BFE04 U Fe.04_subministrament i muntatge de formació de caixa d'escala de façana, format per folrat perimetral a
coberta, laterals i sotaescala, modulada segons plànols de projecte, amb una superfície aproximada de 47'00
m2 als laterals, 67'10 m2 a sotaescala i 65'64 m2 a coberta, format per xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, acabat lacat color blanc, amb aïllament de planca de poliestirè extruït xps, gruix i característiques segons
especificacions del projecte, fixades sobre estructura de perfils metàl·lics tubulars quadrats de 30x30x3 mm.,
amb perfilaria de mur cortina de wicona o equivalent, acabat lacat blanc ral 9016el, e=50-120 micras, perfils
perimetrals de 80x60 mm., fixats sobre perfil corregut superior, inferior i lateral, d'acer galvanitzat en l de
100x100x6 mm. fixada mecànicament a l'estructura principal de l'escala, segons especificacions del projecte,
inclús formació de canaló a trobada amb façana amb xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat
color blanc, connexionat a xarxa de sanejament; dues portes pivotants de 120x256 cm., formada per bastiments
de perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb rebestiment per les dues cares amb xapa plegada d'alumini de 1.5
mm. de gruix, acabat lacat color blanc, fixades i clipades sobre bastiment, inclús manetes, pany de cop i clau,
barra antipànic, i tots els mecanismes i ferratges necessaris per a la seva instal·lació i bon funcionament, model
i característiques segons especificacions del projecte; i una zona vidriada modulada segons plànols de projecte,
amb una superfície aproximada de 92'89 m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, unides amb butiral acústic, i cambra d'aire de 14 mm.,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, fixat a la perfileria amb silicona estructural, amb perfileria
perimetral a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 80x160x3 mm. fixat a perfil en l
perimetral, i pletina calibrada de 200x8 mm. fixada mecànicament a tubular. inclou folrat perimetral amb platina
calibrada de 2 mm. de gruix, fixat segons especificacions del projecte, totes les gomes, juntes, ancoratges i
cargolam inox per a la seva instal·lació i bon funcionament. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat
a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Fe.04 T

2 P. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 E86BFE05 U Fe.05_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 1465x226 cm., format per
13 safates d'alumini de 82x226 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; una porta de 82x226 cm., d'una dulla
pivotant, formada per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues
cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament;
una porta de 150x226 cm., de dues fulles batents de 75x226 cm., i una porta de 157x226 cm., de dues fulles
batents una de 75x226 cm. i l'altre de 82x226 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i
dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament, amb perforacions circulars de 50 cm. de diàmetre per a
ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm. per evitar la intrusió. inclou joc de pivots, manilles, baldons,
pany, topall de terra, fre i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús
marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 Fe.05 T

2 P. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 E86BFE08 U Fe.08_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 339x250 cm., format per 4
safates d'alumini de 77x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

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

1 Fe.05 T

2 P. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 E86BFE10 U Fe.10_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 1206x250 cm., format per 8
safates d'alumini de 115x250 cm. i 3 safates d'alumini de 96x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.;
i una porta de 115x250 cm., d'una fulla batent de 115x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau,
pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat
lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar
i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

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

1 Fe.10 T

2 P. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 E86BFE11 U Fe.11_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 917x250 cm., format per 8
safates d'alumini de 115x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

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

1 Fe.10 T

2 P. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 E86BFE14 U Fe.14_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 905x250 cm., format per 10
safates d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de
50x50 mm.; i una porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm.
de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau,

EUR
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pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat
lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar
i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

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

1 Fe.14 T

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 E86BFE15 U Fe.15_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 983x250 cm., format per 11
safates d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de
50x50 mm.; i una porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm.
de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau,
pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat
lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar
i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

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

1 Fe.15 T

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 E86BFE17 U Fe.17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 431x250 cm., format per 7
safates d'alumini de 63x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

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

1 Fe.17 T

2 P. 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 P. 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 P. 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 E86BFE18 U Fe.18_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 653x250 cm., format per
una tarja fixe de vidre de 482x250 cm., de vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un vidre laminar
de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta de
pi de 35x55 m.., amb perfileria a base d'omegues d'acer de 75x50x2 mm. soldat sobre tubs metàl·lics superior
de 50x50x1.5 mm. i inferior de 50x100x1.5 mm., acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat, de color blanc; i dues portes de 85x250 cm., d'una fulla batent de 80x250 cm. de
pas i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 20 mm. de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de
35x35 mm. de fusta de pi, amb un aïllament segons detalls i especificacions del projecte, inclús frontisses,
maneta d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i clau, cilindre mestrejable, topall de
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terra i tancaportes, model segons especificacions del projecte, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

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

1 Fe.18 T

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 EASASE17 U Se17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 276x227 cm., format per 6
safates d'alumini de 46x227 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. inclou 2 portes pivotants de 46x227
cm cadascuna., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per
les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i
demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust
final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 Fusteria Exterior_Cancell d'entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EASASE18 U Se18_subministrament i muntatge de porta d'accionament elèctric tipus guillotina vertical d'1 full de vidre de
seguretat per a un buit d'obra total de 626x300 cm, formada per estructura de perfils tubulars d'acer de
200x200x30 mm, per a suportar vidre de seguretat laminar de 6+6+6 mm amb butirals transparents. full
equilibrat amb contrapesos protegits amb calaixeres laterals de xapa d'acer galvanitzat, incloent cargoleria,
fixacions, juntes, guies, contrapesos, politges, mecanismes, motorització, accessoris i resta d'elements. inclou
resta d'elements i mecanismes per a la seva correcte col.locació i instal.lacio´, i pintat amb dues capes de mini i
dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria. el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Porta entrada PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EASASE19 U Se19_subministrament i muntatge de conjunt de pas d'emergència de dimensions 334x235x175 cm, format per
xapes soldades de 10 mm de gruix fixades a mur mitjançant estructura de suport amb tubs d'cer galvanitzat de
60x20x2 mm, incloent fixacions mecàniques i pintat de tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant i
dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EASASE20 M Se20_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 30 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 30 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Planta +1, Remat de façana 66,390 66,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,390

23 EASASE21 M Se21_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 51 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 51 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Planta +1, Remat de façana 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,270

24 EASASE22 M Se22_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 31 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur inclinat de 31 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i
dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Planta +1, Remat de façana 43,190 43,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,190

25 EASASE23 M Se23_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 27 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 27 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Planta Coberta_Remat de façana 84,240 84,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,240

26 EASASE24 M Se24_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 35 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 35 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

EUR
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1 184,800 184,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,800

27 EASASE25 U Se25_subministrament i muntatge de barret de xemeneia de 415x110 cm en planta, de 8 mm de gruix, amb
costelles de 8 mm recolzat a murs de fàbrica de 25 cm cadascun, per un ample total de 104 cm. inclou acabat
pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou
peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 Planta Coberta_Remat xemeneia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EASASE27 U Se26_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60 per a un buit total d'obra de 252x438 cm, format per
dues fulles batents de 125x438 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues
cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris,
bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces
especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 Planta Coberta_Fusteria exterior
Badalot

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 EASASE28 U Se27_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 100x223 cm, format per
1 fulla batent de 100x223 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues cares
metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment
de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials,
així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació
de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 Planta Coberta_Fusteria exterior
Badalot

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 EASASE29 U Se28_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 95x215 cm, format per 1
fulla batent de 95x215 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues cares
metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment
de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials,
així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació
de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 Planta Coberta_Fusteria exterior
Badalot

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 07  REHABILITACIÓ FAÇANA

1 K88RQ302 M2 Reparació de parament amb revestiment de gruix 3 cm de morter amb additius, mixt de ciment blanc de ram de
paleta, calç i sorra de marbre blanc, acabat amb dues capes de líquid protector per a acabats tenyit amb colorant

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

1 Rehabilitació façana existent 1,000 60,000 10,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 08  VARIS
Varis_2 01  GÒNDOLA

1 K12CGOND U Submnistre i instal·lació de conjunt de gòndola pel manteniment i neteja de la façana de l'edifici, model sg10 de
la marca techgondola o equivalent, disenyada i fabricada segons norma europea une-en 1808, marcat ce ;
inclòs carril de traslació amb erfil ipn 140 amb imprimació, inclòs transport. tot segons especificacions de
fabricant

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 08  VARIS
Varis_2 02  REMATS

1 E8JACORO M Subministre i col·locació de coronament de paret de 50cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat
de 2mm de gruix, de fins a 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb plecs segons detalls de projecte
per formació de goteró, amb pendent cap a l'interior, col.locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i
tacs de nylon, sobre taulell de dm hidròfug de 16mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
perfileria d'acer galvanitzat ancorada a l'obra. inclou resta d'elements necessaris per deixar completament
col·locat el revestiment. tot segons detalls de plànols i indicacions de df.

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

1 PLANTA 5 T
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2 Perímetre edifici 2,000 76,500 153,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 16,100 32,200 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 185,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 185,200

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol 02  FAÇANES
Varis_1 08  VARIS
Varis_2 03  SORTIDES VENTILACIÓ

1 E881M130 M2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments
sense revestir i acabat raspat

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

1 Ventilacions posteriors 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 E8Z1A16C M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc de 6x4 mm, amb un pes mínim de
123 g/m2

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

1 Ventilacions posteriors 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  TANCAMENTS PRIMARIS
SubCapítol ZZ  NOTA GENERAL

EUR
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1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el pressupost, les mostres necessàries per a la
correcte realització de les partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i model especificat o equivalent. per a
poder modificar qualsevol dels materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica necessària i
la posterior autorització de la df acceptant el canvi de material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el
material prescrit en projecte

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 03  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
SubCapítol 01  DIVISIONS INTERIORS
Varis_1 01  BLOC

1 E618566K M2 E2c_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria i, segons
la norma une-en 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, per a complir una ei120, segons el db-si seguretat en cas d'incendi
del codi tècnic de l'edificació.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 ( pintat a 2 cares )

3 8.2_Magatzem eines 1,000 9,000 2,900 26,100 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,000 2,900 17,400 C#*D#*E#*F#

5 8.2_Magatzem jardineria 1,000 10,700 4,100 43,870 C#*D#*E#*F#

6 8.2_Magatzem 1,000 18,500 4,100 75,850 C#*D#*E#*F#

7 Nucli Escala 1 i sales annexes 2,000 18,300 2,900 106,140 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,500 2,900 30,450 C#*D#*E#*F#

9 1,000 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,500 2,900 15,950 C#*D#*E#*F#

11 1,000 4,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#

12 1,000 7,000 2,900 20,300 C#*D#*E#*F#

13 1,000 15,000 2,900 43,500 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 394,060 SUMSUBTOTAL(
G1:G13)

17 PLANTA SOTERRANI -2 T

18 ( pintat a 2 cares )

19 1.5_Instal.lacions annexes SC 1,000 4,500 3,700 16,650 C#*D#*E#*F#

20 7.5_Neteja 1,000 3,300 3,700 12,210 C#*D#*E#*F#

21 1,000 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#

22 1.1_Sala Supercomputador i 1.9_Sala
servidors

1,000 32,000 3,700 118,400 C#*D#*E#*F#
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23 1,000 3,700 3,700 13,690 C#*D#*E#*F#

24 Pas Sala Supercomputador 1,000 3,500 3,700 12,950 C#*D#*E#*F#

25 Subtotal S 181,300 SUMSUBTOTAL(
G15:G24)

28 PLANTA SOTERRANI -1 T

29 ( pintat a 2 cares )

30 8.4_7.5_RITI/Neteja 3,000 3,000 3,300 29,700 C#*D#*E#*F#

31 2,000 11,500 3,300 75,900 C#*D#*E#*F#

32 8.3_Vestíbul planta 1,000 5,800 3,000 17,400 C#*D#*E#*F#

33 8.3_Passadís 1,000 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#

34 8.4_SAI i quadre elèctric 3,000 7,000 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#

35 2,000 10,000 3,300 66,000 C#*D#*E#*F#

36 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

37 8.4_Mitja tensió 2,000 2,800 3,000 16,800 C#*D#*E#*F#

38 1,000 2,700 3,000 8,100 C#*D#*E#*F#

39 Subtotal S 294,000 SUMSUBTOTAL(
G26:G38)

41 PLANTA 5 T

42 Ventilacions 2,000 1,000 6,300 12,600 C#*D#*E#*F#

43 2,000 13,500 6,300 170,100 C#*D#*E#*F#

44 Pati instal·lacions 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

45 2,000 4,500 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

46 Subtotal S 212,700 SUMSUBTOTAL(
G40:G45)

TOTAL AMIDAMENT 1.082,060

2 E618BLRF M2 E2d_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter i amb àrids densos,
categoria i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, per a complir una ei180, segons el db-si seguretat
en cas d'incendi del codi tècnic de l'edificació.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 ( pintat a 1 cara )

3 1.5_Instal.lacions annexes SC sala
ràfols

1,000 30,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#

4 1.5_Instal.lacions annexes SC 2,000 7,500 2,900 43,500 C#*D#*E#*F#

5 1,000 8,500 2,900 24,650 C#*D#*E#*F#

6 1,000 3,300 2,900 9,570 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,200 2,900 6,380 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 204,100 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

11 PLANTA SOTERRANI -2 T

12 ( pintat a 1 cara )

13 1.5_Instal.lacions annexes SC 2,000 30,000 4,700 282,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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14 Subtotal S 282,000 SUMSUBTOTAL(
G9:G13)

15 ( pintat a 2 cares )

16 1.5_Instal.lacions annexes SC 1,000 11,000 4,700 51,700 C#*D#*E#*F#

17 1,000 3,500 4,700 16,450 C#*D#*E#*F#

18 1,000 7,000 4,700 32,900 C#*D#*E#*F#

19 1,000 4,700 4,700 22,090 C#*D#*E#*F#

20 1,000 7,700 4,700 36,190 C#*D#*E#*F#

21 1,000 11,000 4,700 51,700 C#*D#*E#*F#

22 2,000 19,000 3,700 140,600 C#*D#*E#*F#

23 2,000 4,500 3,700 33,300 C#*D#*E#*F#

24 1,000 3,200 3,700 11,840 C#*D#*E#*F#

25 1,000 4,800 3,700 17,760 C#*D#*E#*F#

26 1.1_Sala SuperComputador 1,000 26,500 7,200 190,800 C#*D#*E#*F#

27 2,000 2,700 7,200 38,880 C#*D#*E#*F#

28 1,000 30,000 7,200 216,000 C#*D#*E#*F#

29 2,000 1,000 7,200 14,400 C#*D#*E#*F#

30 1.9_Sala servidors 3,000 4,000 3,700 44,400 C#*D#*E#*F#

31 Subtotal S 919,010 SUMSUBTOTAL(
G15:G30)

34 PLANTA SOTERRANI -1 T

35 ( pintat a 2 cares )

36 4.5_Sala operacions 2,000 4,300 3,000 25,800 C#*D#*E#*F#

37 1,000 7,800 3,000 23,400 C#*D#*E#*F#

38 8.3_Passadís 3,000 4,000 3,200 38,400 C#*D#*E#*F#

39 Subtotal S 87,600 SUMSUBTOTAL(
G32:G38)

TOTAL AMIDAMENT 1.492,710

3 E7J51391 M Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Zones instal·lacions 10,000 2,900 29,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 29,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PLANTA SOTERRANI -2 T

5 Zones instal·lacions 10,000 3,700 37,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 37,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PLANTA SOTERRANI -1 T

8 Zones instal·lacions 6,000 3,300 19,800 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 19,800 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 85,800

4 E7J21191 M Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col.locat a pressió a l'interior del junt

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Zones instal·lacions 10,000 2,900 29,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 29,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PLANTA SOTERRANI -2 T

5 Zones instal·lacions 10,000 3,700 37,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 37,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PLANTA SOTERRANI -1 T

8 Zones instal·lacions 6,000 3,300 19,800 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 19,800 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

TOTAL AMIDAMENT 85,800

5 E61Z300H Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

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

1 R2a 1,000 194,400 0,250 7,000 340,200 C#*D#*E#*F#

2 E2c 1,000 1.082,060 0,250 7,000 1.893,605 C#*D#*E#*F#

3 E2d_ 1,000 1.492,710 0,250 7,000 2.612,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.846,048

6 E61ZQ025 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

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

1 R2a 1,000 194,400 0,250 0,080 3,888 C#*D#*E#*F#

2 E2c 1,000 1.082,060 0,250 0,150 40,577 C#*D#*E#*F#

3 E2d_ 1,000 1.492,710 0,250 0,150 55,977 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,442

7 E6182J2K M2 R2a_trasdossat amb paret de 11 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x110 mm, de morter, categoria i,
segons la norma une-en 771-3, de ciment gris d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 TRASDOSSAT PANTALLES

3 ( vist ) C#*D#*E#*F#

4 15_Instal.lacions SC sala ràfols 1,000 12,600 4,000 50,400 C#*D#*E#*F#

5 1,000 30,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,400

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 03  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
SubCapítol 02  FUSTERIES INTERIORS
Varis_1 01  FUSTERIES INTERIORS

1 EB14PAF1 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà de fusta de pi pintat, amb forma trapezoidal i secció
15-40x200mm, segons plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi de 40x50mm,
col·locat tot amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2
d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida. tot
segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA E1_ planta -3 a  -2 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

4 planta -2 a -1 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

7 planta -1 a 0 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

9 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 50,100 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 50,100

2 EB14PAF2 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà rectangular de fusta de pi pintat, de secció 40x60mm, segons
plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi de 40x40mm, col·locat tot amb
fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a
escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de
detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA 2/7_planta -3 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

3 ESCALA 3_planta -3 a -2 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 planta -2 a -1 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 9,700 SUMSUBTOTAL(
G3:G4)

6 ESCALA E8_planta -2 a -3 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

7 planta -1 a 0 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

EUR
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9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

3 1A230TC1 U T.c1_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 300x250 cm., format
per una porta batent metàl.lica d'una fulla, de 105x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una fulla de
193x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat
per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i integrat
amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges,
manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou passador incorporat en panell batent,
model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a
l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.C1 T

2 Pl. -2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 1A230TC2 U T.c2_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 322x250 cm., format
per una porta batent metàl.lica d'una fulla, de 90x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una fulla de
232x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat
per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i integrat
amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges,
manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte, amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del
projecte. inclou passador incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.C2 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1A230TC3 U T.c3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 80x220 cm., format per una
porta de pas pivotants de 80x220 cm. i 60 mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de
fusta massisa amb doble galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada geze
o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o equivalent,
pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, fre encastat a terra geze o
equivalent. inclou premarc ancorat al forjat. tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes
elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal
i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.C3 T

EUR
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2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1A230TC4 U T.c4_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 270x220 cm., format
per tres portes de pas pivotants de 90x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble galze,
bastiment de fusta massisa amb doble galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en
alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, fre encastat a
terra geze o equivalent. tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris
i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.C4 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1A23TPI1 U T.pi1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 294x250 cm., format per un
panell batent metàl·lic d'una fulla de 294x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de
fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), acabat per una cara amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
ignífug, de 16 mm de gruix, amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a),
inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou passador incorporat en
panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant,
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.Pi1 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 1A23TPI2 U T.pi2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per una
porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat, acabat per una cara
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb un
aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer
inox fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop i clau bmh d'acer
inox o equivalent, cilindre keso perfil europeu maestrejable o equivalent i topall de terra d'acer inox fsb o
equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

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

1 T.Pi2 T

2 Pl. -2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 1A23TPA1 U T.pa1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x250 cm., format per una
porta metàl·lica d'una fulla de 90x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses
ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop
bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

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

1 T.Pa1 T

2 Pl. -3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Pl. -2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Pl. -1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Pl. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 1A23BPA1 U T.pa1'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x220 cm., format per una
porta metàl·lica d'una fulla de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses
ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop
bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

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

1 T.Pa1' T

2 Pl. -3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Pl. -2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Pl. -1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 1A23TPA2 U T.pa2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per una
porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses
ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop
bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T.Pa2 T

2 Pl. -3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Pl. -1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 1A23XPA2 U T.pa2'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x220 cm., format per una
porta metàl·lica d'una fulla de 110x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses
ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop
bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

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

1 T.Pa2' T

2 Pl. -3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Pl. -2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 1A23TPA3 U T.pa3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 121x220 cm., format per una
porta metàl·lica de dues fulles batents, una de 82x220 cm. i l'altre de 39x220 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament
acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb,
model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent,
tancaportes ocult geze o equivalent i passador incorporat a cantell de fulla petita. tot el conjunt amb dues mans
de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació
de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.Pa3 T

2 Pl. -3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 1A230TE1 U T.e1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 323x220 cm., format per un
panell corredís metàl·lic de 320x220 cm., amb porta d'emergència incorporada, de 80x220cm., formats per
bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del
projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat manual, model i
característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
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senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.E1 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 1A230TE2 U T.e2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 765x244 cm., format per un
panell corredís metàl·lic múltiple de tres fulles de 255x244 cm. cadascuna, amb una porta d'emergència
incorporada en una d'elles, de 80x220cm., formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat
amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc especificada),
amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta
d'elements segons especificacions del projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat, sistema de detecció
d'incendis i rearmat manual, model i característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

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

1 T.E2 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 1A230TE3 U T.e3_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de 586x244 cm.,
format per una porta corredissa de 586x244 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220 cm. de
pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i
prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i
tancament automàtic de porta, inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, ferratges, manetes, passadors, pany de contacte, barra antipànic per la porta peatonal, elements de
fixació a obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements segons especificacions del projecte. tot el
conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus per plaça d'aparcament i
set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 T.E3 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 03  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
SubCapítol 02  FUSTERIES INTERIORS
Varis_1 02  SERRALLERIA

1 EB120S01 U Se.01_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 70 cm. d'amplada i 430 cm. de llargada,
formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 17 graons
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de 17.8x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de
3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.01 T

2 Pl. -3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EB120S02 U Se.02_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 215 cm. de llargada,
formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 6 graons
de 18x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de
3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.02 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EB120S03 U Se.03_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 172 cm. de llargada,
formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 4 graons
de 15x28 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de
3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.03 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EB120S04 U Se.04_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 424x305 cm.,
formada per dues portes batents, de 110x305 cm. i l'altre de 307x305 cm., formades per bastiment de perfis
tubulars metàl:lics rectangulars de 50x50x3 mm., brèndoles verticals de perfils tubulars metàlics de 20x50x2
mm. soldats a bastiment i separats 100 mm., amb bastiment de perfils metàl·lics rectangulars de 100x50x3 mm.
i perfils en l de 160x80x3 mm. soldats a perfil rectangular i fixats mecànicament a mur de formigó, segons
especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, barra antipànic per a porta petita, baldó inferior
a porta gran, mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color
a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.04 T

2 Pl. -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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5 EB120S05 U Se.05_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de 323x250 cm.,
format per una porta basculant de 313x250 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220 cm. de
pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i
prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i
tancament automàtic de porta, inclús joc de ferraments, tirants de subjecció, ferratges, manetes, passadors,
pany de contacte, barra antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a obra i demés accessoris
necessaris i resta d'elements segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús un emissors
radiocomandament i claus per plaça d'aparcament i set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

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

1 SE.05 T

2 Pl. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EB120S06 U Se.06_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 365x100 cm.,
formada per una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats,
separació entre perfils de 5 cm., bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
100x30x3 mm., fixats mecànicament a remat de formigó, i marc perimetral: perfil d'acer galvanitzat en l de
150x75x3 mm. fixat mecànicament a formigó, segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.06 T

2 Pl. B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EB120S07 U Se.07_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 419x665 cm.,
formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

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

1 SE.07 T

2 Pl. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EB120S08 U Se.08_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 3110x250 cm.,
formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i marc
perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura
principal, segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
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mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.08 T

2 Pl. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EB120S09 U Se.09_subministre i muntatge de conjunt de tancament, per unes dimensions totals de 1335x408 cm., format
per una porta d'una fulla batent de 167x408 cm., formada per un bastiment perimetral de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, marc perimetral
perfil en l d'acer galvanitzat de 50x30x3 mm. soldada a bastiment, chapa e=8mm soldada al perfil en l i acabat
per una de les cares amb formigó ''in situ'', segons especificacions i detalls de projecte; i una reixa de ventilació
metàl·lica, per unes dimensions totals de 1168x408 cm., formada per una estructura principal a base de
bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats,
separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
100x30x3 mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat
de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques
segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.09 T

2 Pl. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EB120S10 U Se.10_subministre i muntatge de marxapeu, per unes dimensions totals de 366 cm. de longitud, format per una
xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 68 cm. de desembolupament, com a màxim, amb tres plecs, segons
detalls de projecte, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tac de fusta, dimensions i característiques segons
especificacions i detalls del projecte. tot el conjunt acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.10 T

2 Pl. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EB120S11 U Se.11_subministre i muntatge de marc perimetral metàl·lic, per un buit de dimensions totals de 85x210 cm.,
format per una xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 85 cm. de desembolupament, segons detalls de
projecte, muntat i col.locat a l'obra amb soldadura. tot el conjunt acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada
en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.11 T

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

12 EB120S12 U Se.12_subministre i muntatge de tarja de vidre fixe, per unes dimensions totals de 40x240 cm., amb vidre aïllant
de dos vidres de seguretat incolor, amb butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire intermitja de 8
mm., col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; i premarc, bastiment i llistonet de peltina de ferro
de 150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5 mm. respectibament. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

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

1 SE.12 T

2 Pl. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EB120S13 U Se.13_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una porta
batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i bastiment
de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i especificacions del projecte. inclou
manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

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

1 SE.13 T

2 Pl. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EB12BS13 U Se.13'_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una porta
batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i bastiment
de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i especificacions del projecte. inclou
manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

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

1 SE.13' T

2 Pl. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EB120S14 U Se.14_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 75x215 cm., format per una porta
batent metàl·lica d'una fulla, de 65x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i bastiment
de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i especificacions del projecte. inclou
manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE.14 T

2 Pl. -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EB120S15 U Se.15_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 1953 cm. i alçada
variable entre 214 cm. i 150 cm., formada per tres portes pivotants, dues de 316x214 cm. i una de 356x150 cm.,
formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3
mm, soldades a base separades cada 100mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular
rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment; i una
tarja fixe intermitja de 954 cm. i alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de
50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base separades cada 100 mm., i
rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a
paviment mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a
base de barana a posteriori, tot segons especificacions del projecte. inclou formació de rampa d'accés de
vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons detalls i especificacions
del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

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

1 SE.15 T

2 Pl. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EB120S16 U Se.16_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 3050 cm. i alçada
variable entre 245 cm. i 197 cm., formada per dues portes pivotants, una de 152x245 cm. i una de 404x197 cm.,
formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3
mm, soldades a base separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular
rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment a la
porta gran, i pivot, tancament amb pany i clau, control remot i barra d'accionament antipànic a la porta petita, i 2
unitats de perfil tubular rectangular de 80x30x2 mm. soldats al perfil en l per a instal·lació de pany; i un dues
targes fixes intermiges, una de 1917 cm. i l'altre de 575 cm., i alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic
tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base separades
cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats mecànicament a
paviment i soldat a base de barana a posteriori, tot segons especificacions del projecte. inclou formació de
rampa d'accés de vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons
detalls i especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés.

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

1 SE.16 T

2 Pl. B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EB12XTEN M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per malla metàl·lica tipus x-tend de la
casa carltahl o equivalent, de cables d'acer inoxidable, cable de diàmetre 1,5mm, format del rombe de la malla
80x139mm, amb cable perimetral de 8mm de diàmetre d'acer inoxidable, ancorada a llosa d'escala, s/detalls,
inclosos ulls premsats, terminals de muntatge, anelles i resta de ferratges i d'elements necessaris de la casa
carl stahl o equivalent s/plànols. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
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d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, muntatge del conjunt per empresa especialitzada i
homologada, així com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall, indicacions de df i del fabricant. comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA E1_plantes -3 a 0 1,000 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#

2 0,500 1,000 7,500 3,750 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 30,750 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 ESCALA E5_plantes 0-5 1,000 1,700 22,200 37,740 C#*D#*E#*F#

5 0,500 1,200 8,500 5,100 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 42,840 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 ESCALA E6_plantes 1-5 1,000 1,700 18,500 31,450 C#*D#*E#*F#

8 0,500 1,200 8,500 5,100 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 36,550 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

TOTAL AMIDAMENT 110,140

19 EB12REMA M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per malla electrosoldada d'acer, amb
pas de malla 100x100x10mm,amb perfils perimetrals i ancorada a llosa d'escala amb perfils d'acer tipus
l50x50x5mm i l40x45x5mm i pletines de secció 5x50mm, ancorats amb fixacions mecàniques. inclou el pintat
dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df,
així com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt.. tot segons plànols de
detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA 2/7 _ planta -3 a 0 1,000 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#

2 0,500 6,500 0,800 2,600 C#*D#*E#*F#

3 0,500 3,500 0,800 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 26,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 ESCALA 3_planta -3 a -2 0,500 3,500 2,500 4,375 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 4,375 SUMSUBTOTAL(
G5:G5)

7 ESCALA 7 _ planta -3 a 0 1,000 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#

8 0,500 6,500 0,800 2,600 C#*D#*E#*F#

9 0,500 3,500 0,800 1,400 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 26,000 SUMSUBTOTAL(
G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT 56,375

20 EB12RETU M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per perfils tubulars verticals d'acer
pintat, de secció 30x30x3mm, col·locats cada 100mm sobre perfils angulars 50x50x5mm i platina 10x150mm i
ancorats a llosa de formigó amb fixacions mecàniques. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris per la
correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. . tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ESCALA 2/7_planta 0 a 1 1,000 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 EB14PAQU M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular rectangular d'acer de
secció 50x100.2mm, fixat amb pletina metàl·lica d'acer massissa de secció 50x50x4mm per a subjecció de
passamà, ancorada a parament vertical cada 100 cm mitjançant fixacions mecàniques, tot segons plànols de
detall. inclou remats finals del passamà així com l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic
, amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA 10_planta -1 a 0 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

22 EB14PARO M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular circular d'acer de
30mm de diàmetre, fixat a reixa vertical amb rodons massissos d'acer de diàmetre 8mm, soldats cada 100 cm,
tot segons plànols de detall. inclou remats finals del passamà així com l'acabat pintat de tots els elements
metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements
necessaris per a la correcta realització de la partida. . tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA 2/7_planta -3 a 0 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

3 ESCALA 3_planta -3 a -2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 21,000

23 EB14PARE M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per pletina massissa d'acer de secció
5x50mm, fixada a tubulars verticals amb rodons massissos d'acer de 10mm de diàmetre, tot segons plànols de
detall. inclou l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2
d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida.. tot
segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA 2/7_planta 0 a 1 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 7,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7,500

24 EB12BVID M Subministre i co·locació de conjunt de barana de vidre, de 120cm d'alçada, formada per vidre laminar 8+8mm
amb butiral tansparent, amb cantells polits, col·locat amb silicona sobre pletines d'acer de 10mm, en forma d'u,
secció segons plànols de detall, i perfils d'acer en l150x150mm, i ancorades a forjat amb fixacions mecàniques.
inclou passamà superior calibrat amb forma de u amb pletines. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt
sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris per
la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ESCALA E6_planta 5 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

2 ESCALA E10_planta 0 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,300

25 EB12BAMU M Subministre i co·locació de conjunt de barana, de 120cm d'alçada total, formada per passamà superior, inferior i
muntants cada 150cm, tot amb pletina d'acer de secció 5x50mm, soldats entre si i soldada a pletina d'acer de
secció 5x250mm col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat. inclou el pintat dels elements d'acer a
l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements
necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions
de df comprovació de mides a obra.

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

1 ESCALA E11_ planta -3 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 23,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 23,200

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 03  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
SubCapítol 02  FUSTERIES INTERIORS
Varis_1 03  VARIS

1 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment cem ii. c.amid.: m2 de paret
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2.

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 E8KAESCU M Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa d'alumini lacat del mateix color que les fusteries, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, gruix 1,5 mm, desenvolupament 35 cm. i 4 plecs, amb clara pendent i
encastat en els brancals, cobrint els ampits de finestra, els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part
baixa de les portes exteriors, etc., compost d'un taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, hidròfug, espessor segons projecte, una planxa de poliestirè expandit eps d'alta densitat, segons
une-en 13163, de 20 mm de gruix, perfil estructural tubular i perfil perimetral en u d'acer galvanitzat, dimensions
segons detalls, i una capa de regularització de morter de ciment hidròfug, creant un pendent suficient per a
evacuar l'aigua, sobre la qual s'aplica l'adhesiu bituminós d'aplicació en fred per a xapes metàl·liques, que
serveix de base al perfil de alumini. inclús segellat entre peces i unions amb els murs i fusteries. inclús p/p de
peces especials i resta d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida, deixant la
partida perfectament acabada segons especificacions dels plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df.
els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.ami.: ml d'obertura on va l'escopidor.

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 68

3 E93ARE20 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. c.amid.: m2 de superficie mesurada en planta descomptant forats més grans d'1m2.

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 E9DCGRES M2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic en format 20x20 cm., de color a escollir per df, de
proyecto dos o equivalent, en acabat natural, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu c1 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888)

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 E9U7ARMA M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 E824GRES M2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajoles de gres porcellànic en format 20x20 cm., en color negre de
proyecto dos o equivalent, en acabat natural, col.locades a l'estesa amb morter adhesiu c1 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888), inclòs repercussió de cantoneres de pvc. c.amid.: m2 de paret a
revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 E86AEMP1 M2 Aplacat de paraments verticals amb planxa d'acer llisa per pintar, d'1.4 mm de gruix, fixada a subestructura de
suport d'acer galvanitzat, secció segons detalls. inclús p/p de juntes, peces especials i resta d'elements auxiliars
i necessàris per a la correcta execució de la partida, deixant la coberta perfectament acabada segons
especificacions dels plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df. els materials emprats disposaran de
marcetge ce. c.amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4
i 8m2.

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 E844DM16 M2 Cel ras amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques per a revestir, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm
de gruix, sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. inclòs tractament de
juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols,
lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. inclús p/p de peces especials i resta
d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida, deixant la partida perfectament
acabada segons especificacions dels plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df. els materials
emprats disposaran de marcetge ce. c.amid.: m2 de sostre descomptant forats més grans d'1m2 i comptant el
remat de canvis de nivell d'1m d'alçada.

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

1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 EB14SI04 M Si04_subministrament i muntatge de passamà de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb pletines
d'acer galvanitzat col·locades a la mateixa distància en cada tram, amb un màxim de 2.00 m.,, fixat a l'estructura
o la paret existent. inclou els remats als extrems format per pletines d'acer galvanitzat, cantell soldat i polit,
embellidor circular de 50 mm., de xapa d'acer galvanitzat, de 2 mm d'espessor, col·locat amb cargola
avellanats. tot segons plànol de detall de projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 EDN1SI05 U Si05_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular de 40x150 cm., format per lames en z de
xapa plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat de
100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta i remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer
galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en
calent de 20x20x8mm, fixades mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons
especificacions de plànols i indicacions de ls df.

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

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 EDN1SI5B U Si05b_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular en l de 175 cm. en el costat mes llarg i 60
cm. en el mes curt, i 40 cm. d'ample, format per lames en z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm
d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.;
amb coberta i remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús
p/p de fixació a suport mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades
mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons especificacions de plànols i indicacions de ls
df.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EASASI00 M2 Subministrament i muntatge de tancament inclinat metàl.lic de ventilació de garatge, formada per estructura de
suport formada per tubulars d'acer galvanitzat amb perfils de secció segons plànols i detalls, recoberta amb
lames de z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, acabat pintat de color a escollir per df amb
pintura a l'esmalt prèvia imprimació fosfatant. inclou pletines i resta d'elements auxiliars i necessaris per a deixar
el tancament completament acabat segons plànols i detalls de projecte, normativa vigent, i indicacions de la df.
inclou pintat del conjunt d'elements metàl.lics amb dues mans d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df
i dues mans d'imprimació fosfatant prèvia.

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 03  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
SubCapítol ZZ  NOTA GENERAL

EUR
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1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el pressupost, les mostres necessàries per a la
correcte realització de les partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i model especificat o equivalent. per a
poder modificar qualsevol dels materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica necessària i
la posterior autorització de la df acceptant el canvi de material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el
material prescrit en projecte

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ACABATS INTERIORS
SubCapítol 01  PAVIMENTS
Varis_1 02  PAVIMENT DE FORMIGÓ

1 E9G11CN0 M2 P2_paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix, inclosa malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 TIPUS P2a

3 8.1_Aparcament 1,000 17,800 15,000 267,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 48,500 30,000 1.455,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 11,000 25,000 275,000 C#*D#*E#*F#

6 a deduir ( E2 ) -1,000 3,600 4,700 -16,920 C#*D#*E#*F#

7 8.3_Passadís 1,000 6,200 1,400 8,680 C#*D#*E#*F#

8 1,000 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 1.994,760 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 TIPUS P2c

11 1.5_Instal.lacions annexes ( sala rafos
)

1,000 12,500 30,200 377,500 C#*D#*E#*F#

12 1,000 6,600 7,600 50,160 C#*D#*E#*F#

13 1.5_Instal.lacions annexes 1,000 7,200 8,200 59,040 C#*D#*E#*F#

14 a deduir -1,000 3,100 2,400 -7,440 C#*D#*E#*F#

15 1.6_Arxiu 1,000 11,000 3,700 40,700 C#*D#*E#*F#

16 8.2_Magatzem neteja 1,000 5,500 3,900 21,450 C#*D#*E#*F#

17 8.2_Neteja 1,000 3,500 2,300 8,050 C#*D#*E#*F#

18 1,000 3,500 1,700 5,950 C#*D#*E#*F#

19 8.2_Magatzem 1,000 3,000 5,800 17,400 C#*D#*E#*F#

20 8.2_Magatzem ( E3 ) 1,000 2,600 1,700 4,420 C#*D#*E#*F#

EUR
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21 8.2_Magatzem 0,500 18,500 5,700 52,725 C#*D#*E#*F#

22 8.2_Magatzem eines 1,000 9,000 6,300 56,700 C#*D#*E#*F#

23 8.2_Magatzem jardineria 1,000 11,000 6,300 69,300 C#*D#*E#*F#

24 8.3_Passadís 1,000 7,600 1,500 11,400 C#*D#*E#*F#

25 1,000 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#

26 1,000 7,000 4,100 28,700 C#*D#*E#*F#

27 8.3_Escala 1 1,000 2,700 5,100 13,770 C#*D#*E#*F#

28 8.3_Escala 2 1,000 3,400 4,700 15,980 C#*D#*E#*F#

29 8.3_Escala 3 1,000 2,700 7,000 18,900 C#*D#*E#*F#

30 Galeria de connexió 1,000 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

31 1,000 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

32 Subtotal S 871,325 SUMSUBTOTAL(
G10:G31)

35 PLANTA SOTERRANI -2 T

36 TIPUS P2b

37 Arrancada planta Sot -3 1,000 115,100 115,100 C#*D#*E#*F#

38 Rampa planta Sot-2 1,000 336,300 336,300 C#*D#*E#*F#

39 Moll de descàrrega 1,000 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

40 Subtotal S 531,400 SUMSUBTOTAL(
G33:G39)

41 TIPUS P2c

42 8.2_Magatzem 1,000 2,500 10,200 25,500 C#*D#*E#*F#

43 8.3_Escala manteniment 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

44 1,000 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

45 1,000 2,800 1,200 3,360 C#*D#*E#*F#

46 8.3_Escala 1 1,000 4,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#

47 1,000 2,500 5,700 14,250 C#*D#*E#*F#

48 8.3_Escala 2 1,000 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

49 8.3_Escala 3 1,000 2,400 8,500 20,400 C#*D#*E#*F#

50 8.3_Galeria de connexió 1,000 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

51 8.4_Dipòsit aigua pluvial 1,000 6,800 3,700 25,160 C#*D#*E#*F#

52 8.4_Sala tècnica 1,000 3,500 3,700 12,950 C#*D#*E#*F#

53 Subtotal S 127,720 SUMSUBTOTAL(
G41:G52)

56 PLANTA SOTERRANI -1 T

57 TIPUS P2b

58 Rampa de sortida 1,000 171,500 171,500 C#*D#*E#*F#

59 Subtotal S 171,500 SUMSUBTOTAL(
G54:G58)

60 TIPUS P2c C#*D#*E#*F#

61 8.4_Sala dipòsit 1,000 3,000 3,700 11,100 C#*D#*E#*F#

62 8.4_Sala mitja tensió 1,000 7,500 5,000 37,500 C#*D#*E#*F#

63 8.4_Quadre elèctric 1,000 5,500 4,500 24,750 C#*D#*E#*F#
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64 8.4_SAI 1,000 5,500 5,300 29,150 C#*D#*E#*F#

65 Accés auditori 1,000 5,500 3,200 17,600 C#*D#*E#*F#

66 Obertura central 1,000 8,000 4,500 36,000 C#*D#*E#*F#

67 Subtotal S 156,100 SUMSUBTOTAL(
G60:G66)

TOTAL AMIDAMENT 3.852,805

2 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7 kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i
remolinat mecànic

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 TIPUS P2a 0,000

3 8.1_Aparcament 1,000 17,800 15,000 267,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 48,500 30,000 1.455,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 11,000 25,000 275,000 C#*D#*E#*F#

6 a deduir ( E2 ) -1,000 3,600 4,700 -16,920 C#*D#*E#*F#

7 8.3_Passadís 1,000 6,200 1,400 8,680 C#*D#*E#*F#

8 1,000 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 1.994,760 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 TIPUS P2c 0,000

11 1.5_Instal.lacions annexes ( sala rafos
)

1,000 12,500 30,200 377,500 C#*D#*E#*F#

12 1,000 6,600 7,600 50,160 C#*D#*E#*F#

13 1.5_Instal.lacions annexes 1,000 7,200 8,200 59,040 C#*D#*E#*F#

14 a deduir -1,000 3,100 2,400 -7,440 C#*D#*E#*F#

15 1.6_Arxiu 1,000 11,000 3,700 40,700 C#*D#*E#*F#

16 8.2_Magatzem neteja 1,000 5,500 3,900 21,450 C#*D#*E#*F#

17 8.2_Neteja 1,000 3,500 2,300 8,050 C#*D#*E#*F#

18 1,000 3,500 1,700 5,950 C#*D#*E#*F#

19 8.2_Magatzem 1,000 3,000 5,800 17,400 C#*D#*E#*F#

20 8.2_Magatzem ( E3 ) 1,000 2,600 1,700 4,420 C#*D#*E#*F#

21 8.2_Magatzem 0,500 18,500 5,700 52,725 C#*D#*E#*F#

22 8.2_Magatzem eines 1,000 9,000 6,300 56,700 C#*D#*E#*F#

23 8.2_Magatzem jardineria 1,000 11,000 6,300 69,300 C#*D#*E#*F#

24 8.3_Passadís 1,000 7,600 1,500 11,400 C#*D#*E#*F#

25 1,000 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#

26 1,000 7,000 4,100 28,700 C#*D#*E#*F#

27 8.3_Escala 1 1,000 2,700 5,100 13,770 C#*D#*E#*F#

28 8.3_Escala 2 1,000 3,400 4,700 15,980 C#*D#*E#*F#

29 8.3_Escala 3 1,000 2,700 7,000 18,900 C#*D#*E#*F#

30 Galeria de connexió 1,000 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

31 1,000 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 73

32 Subtotal S 871,325 SUMSUBTOTAL(
G10:G31)

33 0,000

34 0,000

35 PLANTA SOTERRANI -2 T

36 TIPUS P2b 0,000

37 Arrancada planta Sot -3 1,000 115,100 115,100 C#*D#*E#*F#

38 Rampa planta Sot-2 1,000 336,300 336,300 C#*D#*E#*F#

39 Moll de descàrrega 1,000 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

40 Subtotal S 531,400 SUMSUBTOTAL(
G33:G39)

41 TIPUS P2c 0,000

42 8.2_Magatzem 1,000 2,500 10,200 25,500 C#*D#*E#*F#

43 8.3_Escala manteniment 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

44 1,000 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

45 1,000 2,800 1,200 3,360 C#*D#*E#*F#

46 8.3_Escala 1 1,000 4,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#

47 1,000 2,500 5,700 14,250 C#*D#*E#*F#

48 8.3_Escala 2 1,000 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

49 8.3_Escala 3 1,000 2,400 8,500 20,400 C#*D#*E#*F#

50 8.3_Galeria de connexió 1,000 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

51 8.4_Dipòsit aigua pluvial 1,000 6,800 3,700 25,160 C#*D#*E#*F#

52 8.4_Sala tècnica 1,000 3,500 3,700 12,950 C#*D#*E#*F#

53 Subtotal S 127,720 SUMSUBTOTAL(
G41:G52)

54 0,000

55 0,000

56 PLANTA SOTERRANI -1 T

57 TIPUS P2b 0,000

58 Rampa de sortida 1,000 171,500 171,500 C#*D#*E#*F#

59 Subtotal S 171,500 SUMSUBTOTAL(
G54:G58)

60 TIPUS P2c C#*D#*E#*F#

61 8.4_Sala dipòsit 1,000 3,000 3,700 11,100 C#*D#*E#*F#

62 8.4_Sala mitja tensió 1,000 7,500 5,000 37,500 C#*D#*E#*F#

63 8.4_Quadre elèctric 1,000 5,500 4,500 24,750 C#*D#*E#*F#

64 8.4_SAI 1,000 5,500 5,300 29,150 C#*D#*E#*F#

65 Accés auditori 1,000 5,500 3,200 17,600 C#*D#*E#*F#

66 Obertura central 1,000 8,000 4,500 36,000 C#*D#*E#*F#

67 Subtotal S 156,100 SUMSUBTOTAL(
G60:G66)

68 0,000

69 0,000

70 PLANTA 5 T

EUR
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71 TIPUS P2c 0,000

72 8.4_Instal.lacions 1,000 1,700 4,000 6,800 C#*D#*E#*F#

73 8.4_Instal.lacions 1,000 2,800 4,000 11,200 C#*D#*E#*F#

74 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOTAL(
G68:G73)

TOTAL AMIDAMENT 3.870,805

3 E9GZAA41 M Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de pvc de 4 cm d'alçària, col.locat amb el mateix
formigó

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 TIPUS P2a 0,000

3 8.1_Aparcament 5,000 28,000 1,100 154,000 C#*D#*E#*F#

4 13,000 30,000 1,100 429,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 583,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 583,000

4 E9Z5TTFO M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments de formigó, tipus 446/n-030, de la casa deflex o
equivalent, amb un ample total ocult de 150 mm, formada per estructura d'alumini i junta de pvc, color a escollir
per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia col.locació del paviment. tot segons plànols de projecte i
indicacions de df.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Junta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PLANTA SOTERRANI -1 T

5 Junta dilatació 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 5,500 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 35,500

5 E9Z3POLI M2 P2a_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en tres capes, amb adició de
corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de 420micres a la zona de corbes, la primera capa (més pròxima al
formigó) amb un mínim de 15% en volum de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum i la tercera i
darrera serà pura, el colindró en fresc s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i
preparació de la superfície, colors segons indicacions de df i  normativa aplicable

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 TIPUS P2a

3 8.1_Aparcament 1,000 17,800 15,000 267,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 48,500 30,000 1.455,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 11,000 25,000 275,000 C#*D#*E#*F#

6 a deduir ( E2 ) -1,000 3,600 4,700 -16,920 C#*D#*E#*F#
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7 8.3_Passadís 1,000 6,200 1,400 8,680 C#*D#*E#*F#

8 1,000 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 1.994,760 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 1.994,760

6 E9Z3POAL M2 P2b_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà amb tractament antilliscant a tota la superfície,
aplicada en tres capes, amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de 420micres, la primera capa
(més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en volum de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum
i la tercera i darrera serà pura, el colindró en fresc s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la neteja
prèvia i preparació de la superfície, colors segons indicacions de df i  normativa aplicable

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 TIPUS P2b 0,000

3 Arrancada planta Sot -3 1,000 115,100 115,100 C#*D#*E#*F#

4 Rampa planta Sot-2 1,000 336,300 336,300 C#*D#*E#*F#

5 Moll de descàrrega 1,000 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 531,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

9 PLANTA SOTERRANI -1 T

10 TIPUS P2b 0,000

11 Rampa de sortida 1,000 171,500 171,500 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 171,500 SUMSUBTOTAL(
G7:G11)

TOTAL AMIDAMENT 702,900

7 E93AA3C0 M2 Formació de pendents, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb un gruix
mínim de 5cm.

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 1.1_Sala supercomputador 1,000 35,000 26,000 910,000 C#*D#*E#*F#

3 8.4_Dipòsit aigua pluvial 1,000 6,800 3,700 25,160 C#*D#*E#*F#

4 8.4_Sala tècnica 1,000 3,500 3,700 12,950 C#*D#*E#*F#

5 Pati ventilació lateral esquerra 1,000 2,600 30,400 79,040 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 1.027,150 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 1.027,150

8 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Places part esquerra Escala 2 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 8,000 4,500 36,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
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5 4,000 4,500 18,000 C#*D#*E#*F#

6 5,000 4,500 22,500 C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 Places part superior central 2,000 48,000 96,000 C#*D#*E#*F#

10 28,000 4,500 126,000 C#*D#*E#*F#

11 Places part central 4,000 14,000 56,000 C#*D#*E#*F#

12 16,000 4,500 72,000 C#*D#*E#*F#

13 4,000 16,500 66,000 C#*D#*E#*F#

14 20,000 4,500 90,000 C#*D#*E#*F#

15 Places part inferior central 2,000 41,000 82,000 C#*D#*E#*F#

16 23,000 5,000 115,000 C#*D#*E#*F#

17 Places part esquerra sota rampa 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

18 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 874,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G18)

20 PLANTA SOTERRANI -2 T

21 Places 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

22 4,000 4,500 18,000 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOTAL(
G20:G22)

24 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 902,500

9 E898D246 U Pintat de conjunt d'elements de senyalització d'aparcament, incloent passos de peatons, recorregut d'evacuació,
àrees reservades, símbols de minusvàlids així com resta d'elements reflexats en plànols i indicats per df, amb
pintura no reflectora, de color a definir per df

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EBA1VORA M Pintat de vorades de formigó, de color groc, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 Arrencada de PSot.-3 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 Rampa PSot.-2 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
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10 C#*D#*E#*F#

12 PLANTA SOTERRANI -1 T

13 TIPUS P2b C#*D#*E#*F#

14 Rampa de sortida 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

TOTAL AMIDAMENT 192,000

11 F96511C5 M Vorada recta/corba de peces de formigó, de 12x20 cm, classe r 3,5 (une 127025), col.loda horitzontal, sobre
base de formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l.

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 Arrencada de PSot.-3 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 Rampa PSot.-2 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 C#*D#*E#*F#

11 0,000

12 PLANTA SOTERRANI -1 T

13 TIPUS P2b C#*D#*E#*F#

14 Rampa de sortida 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

TOTAL AMIDAMENT 192,000

12 EBA2I005 U Pintat de caràcter numèric en paviment i paraments verticals amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Places part esquerra Escala 2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Places part superior central 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Places part central 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 Places part inferior central 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

6 Places part esquerra sota rampa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 78,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)
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8 PLANTA SOTERRANI -2 T

9 Places 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G8:G9)

TOTAL AMIDAMENT 80,000

13 E898D245 U Representacó de símbol minusvàlid en el paviment, amb pintura no reflectant

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Plaça 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ACABATS INTERIORS
SubCapítol 01  PAVIMENTS
Varis_1 04  RESINES

1 E9M1RESI M2 P4a_subministrament i col·locació de paviment autoanivellant epoxi mastertop 1270 o equivalent de la casa
basf constructions chemicals o equivalent, de 2 mm de gruix, consistent en una capa espatulada d'imprimació
epoxi sense disolvents mastertop p611 barrejada amb àrid de quars mastertop f1 en una proporció de 1:1 (
rendiment 0,700 kg/m2 ). inclou formació de capa base amb el revestiment eposi sense disolvents colorejat
mastertop bc 370 barrejada amb àrid de quars mastertop f1 o equivalent amb una proporció de 1:0,5 (
rendiment 3,5 kg/m2 ), sobre superfícies de formigó o morters. color a definir per df. inclou acabat de poliuretà
mat, antilliscant per aconseguir el grau d'antilliscament segons cte, colorejat mastertop tc 445 o equivalent, amb
microesferes de vidre de basf connstruction chemicals o equivalent, amb aplicació de una capa de la barreja de
la pintura de poliuretà colorejada mastertop tc 445 amb microesferes de vidre mastertop f13v100 en una relació
1:0,20 en pes (rendiment de 0,125kg/m2) sobre la superficie acabada, color a escollir per df. tot segons
especificacions del fabricant, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

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

1 PLANTA SOTERRANI -1 T

2 4.5_Sala operacions 1,000 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

3 7.11_Serveis 1,000 4,000 6,400 25,600 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 55,600

2 E9P70011 M2 Sumministrament i col·locació de recrescut de paviments de 5 mm de gruix mitjà amb morter autoanivellant
hidràulic mastertop 544 de degussa construction chemicals o equivalent (rendiment 10 kg/m2), inclús capa
d'imprimació prèvia del suport amb l' imprimacion 404 o similar (rendiment 0,400 kg/m2), extès i eliminació d'aire
tancat amb rodill de pues, sobre superfícies de formigó o morter, sense incloure la preparació del suport.
amidada la superfície executada.

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

1 PLANTA SOTERRANI -1 T
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2 4.5_Sala operacions 1,000 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

3 7.11_Serveis 1,000 4,000 6,400 25,600 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 55,600

3 E93A14D0 M2 Recrescuda i anivellament del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 PLANTA SOTERRANI -1 T

2 4.5_Sala operacions 1,000 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

3 7.11_Serveis 1,000 4,000 6,400 25,600 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,600

4 E9P76080 M2 Granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada superficial amb la rugositat aproximada de 2,0
mm, inclús neteja del suport tractat.

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

1 PLANTA SOTERRANI -1 T

2 4.5_Sala operacions 1,000 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

3 7.11_Serveis 1,000 4,000 6,400 25,600 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,600

5 E9Z5TTRE M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments tècnics i resines, tipus 446/b-030 de 35 mm
d'alçada, de la casa deflex o equivalent, amb un ample total ocult de 80-175 mm, formada per estructura
d'alumini i junta de cautxú termoplàstic, color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia
col.locació del paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions de df.

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 Junta dilatació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

6 PLANTA SOTERRANI -1 T

7 Junta dilatació 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G7)
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 E5Z2FZKA M2 Solera d'encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

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

1 PLANTA SOTERRANI -1 T

2 4.5_Sala operacions 1,000 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

3 7.11_Serveis 1,000 4,000 6,400 25,600 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 55,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,600

7 E5Z1EUK0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x10 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

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

1 PLANTA SOTERRANI -1 T

2 4.5_Sala operacions 13,000 4,000 0,600 31,200 C#*D#*E#*F#

3 3,000 7,500 0,600 13,500 C#*D#*E#*F#

4 7.11_Serveis 11,000 4,000 0,600 26,400 C#*D#*E#*F#

5 3,000 6,400 0,600 11,520 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 82,620 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 82,620

8 E9P72095 M Sumministrament i realització de mitges canyes amb el morter epoxi mastertop 1240 b de basf construction
chemicals, consistent en una capa d'imprimació amb la resina epoxi mastertop p 611 o equivalent (rendiment
0,08 kg/m); realització de mitja canya amb el morter epoxi de colors mastertop bc 340 o equivalent (rendiment
4,0 kg/m); capa de sellat amb mescla del revestiment epoxi de colors mastertop bc 310 tix o equivalent amb un
2% en pes de l'agent tixotropant mastertop f 14 o equivalent, sobre superfícies de formigó o morter, sense
incloure la preparació del suport, color a escollir per df. tot segons especificacions del fabricant, plànols i detalls
de projecte i indicacions de df.

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

1 PLANTA SOTERRANI -1 T

2 4.5_Sala operacions 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

4 7.11_Serveis 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

6 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

8 2,000 6,200 12,400 C#*D#*E#*F#

9 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 6,400 12,800 C#*D#*E#*F#
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11 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 80,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 80,200

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ACABATS INTERIORS
SubCapítol 01  PAVIMENTS
Varis_1 05  ESCALES I RAMPES

1 E9V2F010 M P2d_subministre i col.locació de graó de formigó prefabricat massís de la casa ica model foro o equivalent,
d'una sola peça i dimensions segons plànols de detall de projecte, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 8.3_Escala 1 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#

3 6,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

4 8.3_Escala 2 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 8.3_Escala 3 27,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 83,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

9 PLANTA SOTERRANI -2 T

10 8.3_Escala Manteniment SC 22,000 1,100 24,200 C#*D#*E#*F#

11 8.3_Escala 1 17,000 1,200 20,400 C#*D#*E#*F#

12 8.3_Escala 2 13,000 1,200 15,600 C#*D#*E#*F#

13 8.3_Escala 3 26,000 1,000 26,000 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 86,200 SUMSUBTOTAL(
G7:G13)

16 C#*D#*E#*F#

17 PLANTA SOTERRANI -1 T

18 8.3_Escala 1 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

19 8.3_Escala 2 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

20 8.3_Escala 3 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 61,000 SUMSUBTOTAL(
G15:G20)

24 PLANTA BAIXA T

25 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

26 8.3_Escala 7 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#

27 Subtotal S 43,200 SUMSUBTOTAL(
G22:G26)

30 PLANTA 1 T

31 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 82

32 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

33 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G28:G32)

36 PLANTA 2 T

37 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

38 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

39 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G34:G38)

42 PLANTA 3 T

43 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

44 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

45 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G40:G44)

48 PLANTA 4 T

49 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

50 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

51 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G46:G50)

TOTAL AMIDAMENT 465,800

2 E9VZU001 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
acabat remolinat mecànic

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 8.3_Escala 1 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#

3 6,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

4 8.3_Escala 2 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 8.3_Escala 3 27,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 83,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 1.5_Instal.lacions annexes (rafos ) C#*D#*E#*F#

8 Graons rampa 6,000 1,100 6,600 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 6,600 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

12 PLANTA SOTERRANI -2 T

13 8.3_Escala Manteniment SC 22,000 1,100 24,200 C#*D#*E#*F#

14 8.3_Escala 1 17,000 1,200 20,400 C#*D#*E#*F#

15 8.3_Escala 2 13,000 1,200 15,600 C#*D#*E#*F#

16 8.3_Escala 3 26,000 1,000 26,000 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 86,200 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)

18 Galeria de connexió 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOTAL(
G18:G18)

20 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 83

21 C#*D#*E#*F#

22 PLANTA SOTERRANI -1 T

23 8.3_Escala 1 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

24 8.3_Escala 2 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

25 8.3_Escala 3 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

26 Subtotal S 61,000 SUMSUBTOTAL(
G20:G25)

27 0,000

28 0,000

29 PLANTA BAIXA T

30 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

31 8.3_Escala 7 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#

32 Subtotal S 43,200 SUMSUBTOTAL(
G27:G31)

33 0,000

34 0,000

35 PLANTA 1 T

36 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

37 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

38 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G33:G37)

39 0,000

40 0,000

41 PLANTA 2 T

42 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

43 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

44 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G39:G43)

45 0,000

46 0,000

47 PLANTA 3 T

48 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

49 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

50 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G45:G49)

51 0,000

52 0,000

53 PLANTA 4 T

54 8.3_Escala 5 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

55 8.3_Escala 6 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

56 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOTAL(
G51:G55)

TOTAL AMIDAMENT 486,400

EUR
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3 F9F5REPL M2 P2d_subministre i col.locació de paviment per a replà d'escala de formigó prefabricat massís de la casa ica
model foro o equivalent de dimensions i especejament segons plànols de detall de projecte, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 8.3_Escala 1 1,000 2,600 1,800 4,680 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,600 1,200 3,120 C#*D#*E#*F#

4 8.3_Escala 2 1,000 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,200 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

8 8.3_Escala 3 1,000 1,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#

9 1,000 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 21,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)

14 PLANTA SOTERRANI -2 T

15 8.3 Escala Manteniment SC 1,000 1,600 2,200 3,520 C#*D#*E#*F#

16 1,000 1,800 3,200 5,760 C#*D#*E#*F#

17 8.3_Escala 1 1,000 2,500 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#

18 1,000 2,500 3,500 8,750 C#*D#*E#*F#

19 8.3_Escala 2 1,000 2,100 1,800 3,780 C#*D#*E#*F#

20 1,000 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#

21 8.3_Escala 3 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

22 1,000 2,400 3,300 7,920 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal S 38,830 SUMSUBTOTAL(
G12:G22)

26 PLANTA SOTERRANI -1 T

27 8.3_Escala 1 1,000 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

28 1,000 2,500 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#

29 8.3_Escala 2 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

30 8.3_Escala 3 1,000 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

31 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOTAL(
G24:G30)

34 PLANTA BAIXA T

35 8.3_Escala 1 1,000 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

36 1,000 1,300 2,100 2,730 C#*D#*E#*F#

37 8.3_Escala 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

38 8.3_Escala 5 1,000 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

39 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

40 8.3_Escala 7 1,000 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

41 Subtotal S 23,280 SUMSUBTOTAL(
G32:G40)

44 PLANTA 1 T

EUR
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45 8.3_Escala 5 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

46 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

47 8.3_Escala 6 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

48 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

49 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOTAL(
G42:G48)

52 PLANTA 2 T

53 8.3_Escala 5 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

54 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

55 8.3_Escala 6 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

56 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

57 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOTAL(
G50:G56)

60 PLANTA 3 T

61 8.3_Escala 5 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

62 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

63 8.3_Escala 6 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

64 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

65 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOTAL(
G58:G64)

68 PLANTA 4 T

69 8.3_Escala 5 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

70 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

71 8.3_Escala 6 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#

72 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

73 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOTAL(
G66:G72)

76 PLANTA 5 T

77 8.3_Escala 5 1,000 2,100 2,500 5,250 C#*D#*E#*F#

78 1,000 2,200 3,600 7,920 C#*D#*E#*F#

79 1,000 2,800 4,500 12,600 C#*D#*E#*F#

80 8.3_Escala 6 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

81 1,000 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#

82 1,000 2,500 4,500 11,250 C#*D#*E#*F#

83 Subtotal S 47,970 SUMSUBTOTAL(
G74:G82)

TOTAL AMIDAMENT 227,680

4 E9G11CN0 M2 P2_paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix, inclosa malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 1.5_Instal.lacions annexes (rafos )

3 Rampa 1,000 1,100 9,500 10,450 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Replà 1,000 1,100 12,600 13,860 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 24,310 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

8 PLANTA 5 T

9 8.3_Escala 5 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,800 4,500 12,600 C#*D#*E#*F#

11 1,000 3,000 4,500 13,500 C#*D#*E#*F#

12 8.3_Escala 6 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,500 4,500 11,250 C#*D#*E#*F#

14 1,000 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 58,850 SUMSUBTOTAL(
G6:G14)

TOTAL AMIDAMENT 83,160

5 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7 kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i
remolinat mecànic

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 1.5_Instal.lacions annexes (rafos )

3 Rampa 1,000 1,100 9,500 10,450 C#*D#*E#*F#

4 Replà 1,000 1,100 12,600 13,860 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 24,310 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

8 PLANTA 5 T

9 8.3_Escala 5 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,800 4,500 12,600 C#*D#*E#*F#

11 1,000 3,000 4,500 13,500 C#*D#*E#*F#

12 8.3_Escala 6 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,500 4,500 11,250 C#*D#*E#*F#

14 1,000 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 58,850 SUMSUBTOTAL(
G6:G14)

TOTAL AMIDAMENT 83,160

6 E5Z2FZKA M2 Solera d'encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 1.5_Instal.lacions annexes (rafos )

3 Rampa 1,000 1,100 9,500 10,450 C#*D#*E#*F#

4 Replà 1,000 1,100 12,600 13,860 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 24,310 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

8 PLANTA 5 T

EUR
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9 8.3_Escala 5 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,800 4,500 12,600 C#*D#*E#*F#

11 1,000 3,000 4,500 13,500 C#*D#*E#*F#

12 8.3_Escala 6 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,500 4,500 11,250 C#*D#*E#*F#

14 1,000 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 58,850 SUMSUBTOTAL(
G6:G14)

TOTAL AMIDAMENT 83,160

7 E5Z1EUK0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x10 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 1.5_Instal.lacions annexes (rafos )

3 Rampa 16,000 1,100 17,600 C#*D#*E#*F#

4 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#

5 Replà 21,000 1,100 23,100 C#*D#*E#*F#

6 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 101,700 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

10 PLANTA 5 T

11 8.3_Escala 5 20,000 4,500 90,000 C#*D#*E#*F#

12 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#

13 8.3_Escala 6 20,000 4,500 90,000 C#*D#*E#*F#

14 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 340,000 SUMSUBTOTAL(
G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 441,700

8 E9Z3POAL M2 P2b_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà amb tractament antilliscant a tota la superfície,
aplicada en tres capes, amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de 420micres, la primera capa
(més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en volum de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum
i la tercera i darrera serà pura, el colindró en fresc s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la neteja
prèvia i preparació de la superfície, colors segons indicacions de df i  normativa aplicable

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

1 P2d_Graons 1,000 486,400 0,500 243,200 C#*D#*E#*F#

2 P2d_Repans 1,000 277,680 277,680 C#*D#*E#*F#

3 P2b_Rampes 1,000 48,160 48,160 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 569,040 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 569,040

9 E9U2PREF M Subministre i col·locació de sòcol de formigó prefabricat massís de la casa ica o equivalent, de 10 cm d'alçària,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Escala E1 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 22,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

8 PLANTA SOTERRANI -2 T

9 Escala E1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#

12 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#

13 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 31,400 SUMSUBTOTAL(
G6:G13)

16 C#*D#*E#*F#

17 PLANTA SOTERRANI -1 T

18 Escala E1 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

19 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

20 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

21 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

22 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal S 32,800 SUMSUBTOTAL(
G15:G22)

26 PLANTA 0 T

27 Escala E1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

28 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

29 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

30 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#

31 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

32 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

33 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#

34 Subtotal S 53,900 SUMSUBTOTAL(
G24:G33)

36 C#*D#*E#*F#

37 PLANTA 1 T

38 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

39 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

40 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

41 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

42 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

43 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

44 Subtotal S 46,800 SUMSUBTOTAL(
G35:G43)

EUR
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46 C#*D#*E#*F#

47 PLANTA 2 T

48 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

49 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

50 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

51 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

52 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

53 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

54 Subtotal S 46,800 SUMSUBTOTAL(
G45:G53)

56 C#*D#*E#*F#

57 PLANTA 3 T

58 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

59 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

60 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

61 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

62 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

63 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

64 Subtotal S 46,800 SUMSUBTOTAL(
G55:G63)

66 C#*D#*E#*F#

67 PLANTA 4 T

68 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

69 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

70 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

71 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

72 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

73 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

74 Subtotal S 45,000 SUMSUBTOTAL(
G65:G73)

76 C#*D#*E#*F#

77 PLANTA 5 T

78 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

79 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

80 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

81 Escala E5 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

82 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

83 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

84 Subtotal S 47,800 SUMSUBTOTAL(
G75:G83)

TOTAL AMIDAMENT 373,900
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Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ACABATS INTERIORS
SubCapítol 01  PAVIMENTS
Varis_1 06  VARIS

1 FD5HU005 M Subministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm
d'amplària, de la casa aco o equivalent, amb reixa d'acer galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 Pati ventilació lateral esquerra 1,000 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 30,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,400

2 E5ZH5DJ4 U Bunera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions
mecàniques

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 1.1_Sala supercomputador 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 E9U7SOCO M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Escala E1 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

4 Escala E2 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

6 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#

8 Escala E3 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 6,800 27,200 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 8.3_Pas 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

14 8.2_Magatzem neteja 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#

15 8.2_Magatzem 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

16 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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17 Subtotal S 119,300 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

20 PLANTA SOTERRANI -2 T

21 Escala SuperComputer 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

22 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

23 2,000 4,800 9,600 C#*D#*E#*F#

24 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

25 Escala E2 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#

26 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

27 Escala E1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

28 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

29 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#

30 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#

31 Escala E3 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

32 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

33 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

34 Subtotal S 76,000 SUMSUBTOTAL(
G18:G33)

37 PLANTA SOTERRANI -1 T

38 8.4_Sala mitja tensió 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

39 Escala E2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

40 2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#

41 4.5_Sala operacions 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

42 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

43 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

44 Escala E1 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

45 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

46 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

47 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

48 Escala E3 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

49 8.3_Passadís 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

50 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

51 8.3_Pas i 1.3_Despatx manteniment 4,000 3,800 15,200 C#*D#*E#*F#

52 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

53 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

54 Subtotal S 139,400 SUMSUBTOTAL(
G35:G53)

57 PLANTA 0 T

58 7.1_Seguretat i control 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

59 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

60 7.10_Office 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

61 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

62 Escala E1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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63 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

64 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

65 SotaEscala 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

66 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#

67 8.3_Pas 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

68 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

69 7.5_Local tècnic 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

70 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

71 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

72 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

73 Escala E7 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

74 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#

75 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

76 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

77 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

78 Subtotal S 132,500 SUMSUBTOTAL(
G55:G77)

81 PLANTA 1 T

82 Zona esquerra

83 3.2_Sala seminaris / 8.3_Pas 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

84 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

85 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

86 3.3_Sala múltiple 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

87 3.4_Sala reunions 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

88 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

89 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

90 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

91 Armari planta 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

92 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

93 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

94 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

95 7.8_Reprografia planta 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

96 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

97 Zona dreta

98 7.4_Local sindicats 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

99 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

100 7.10_Infermeria 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

101 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

102 7.8_Reprografia planta 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

103 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

104 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

105 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
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106 Armari planta 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

107 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

108 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

109 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

110 7.13_Habitació servidors 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

111 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

112 7.3_Menjador 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

113 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

114 4.2_Investigadors convidats 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

115 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

116 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#

117 Subtotal S 194,200 SUMSUBTOTAL(
G79:G116)

120 PLANTA 2 T

121 6.2_Cap administració 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

122 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

123 7.1_Sala d'espera 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

124 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

125 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

126 Despatxos inferiors 8,000 4,500 36,000 C#*D#*E#*F#

127 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

128 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

129 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

130 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

131 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

132 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

133 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

134 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

135 7.1_Sales reunió planta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

136 7.6_Arxius 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

137 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

138 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

139 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

140 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

141 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

142 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

143 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

144 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

145 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

146 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

147 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

148 6.5_Secretaria 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
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149 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

150 Subtotal S 187,200 SUMSUBTOTAL(
G118:G149)

153 PLANTA 3 T

154 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

155 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

156 Despatxos inferiors 14,000 4,500 63,000 C#*D#*E#*F#

157 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

158 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

159 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

160 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

161 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

162 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

163 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

164 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

165 7.1_Sales reunió planta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

166 7.6_Arxius 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

167 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

168 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

169 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

170 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

171 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

172 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

173 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

174 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

175 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

176 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

177 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

178 Subtotal S 201,400 SUMSUBTOTAL(
G151:G177)

181 PLANTA 4 T

182 5.3_Secretaria direcció 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

183 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

184 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

185 Despatxos inferiors 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#

186 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

187 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

188 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

189 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

190 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

191 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

192 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
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193 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

194 7.1_Sales reunió planta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

195 7.6_Arxius 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

196 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

197 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

198 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

199 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

200 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

201 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

202 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

203 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

204 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

205 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

206 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

207 Subtotal S 189,400 SUMSUBTOTAL(
G179:G206)

210 PLANTA 5 T

211 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

212 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

213 Escala E5 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

214 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

215 8.4_Instal.lacions 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

216 Subtotal S 39,000 SUMSUBTOTAL(
G208:G215)

TOTAL AMIDAMENT 1.278,400

4 E898PISO M Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per df.

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 Escala E1 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

4 Escala E2 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

6 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#

8 Escala E3 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 6,800 27,200 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 8.3_Pas 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

14 8.2_Magatzem neteja 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
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15 8.2_Magatzem 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

16 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 119,300 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

20 PLANTA SOTERRANI -2 T

21 Escala SuperComputer 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

22 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

23 2,000 4,800 9,600 C#*D#*E#*F#

24 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

25 Escala E2 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#

26 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

27 Escala E1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

28 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

29 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#

30 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#

31 Escala E3 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

32 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

33 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

34 Subtotal S 76,000 SUMSUBTOTAL(
G18:G33)

37 PLANTA SOTERRANI -1 T

38 8.4_Sala mitja tensió 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

39 Escala E2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

40 2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#

41 4.5_Sala operacions 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

42 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

43 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

44 Escala E1 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

45 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

46 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

47 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

48 Escala E3 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

49 8.3_Passadís 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

50 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

51 8.3_Pas i 1.3_Despatx manteniment 4,000 3,800 15,200 C#*D#*E#*F#

52 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

53 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

54 Subtotal S 139,400 SUMSUBTOTAL(
G35:G53)

57 PLANTA 0 T

58 7.1_Seguretat i control 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

59 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

60 7.10_Office 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
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61 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

62 Escala E1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

63 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

64 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

65 SotaEscala 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

66 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#

67 2.1_Espai diàfan 01 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

68 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

69 2.1_Espai diàfan 02 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

70 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

71 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

72 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

73 2.1_Espai diàfan 03 1,000 41,500 41,500 C#*D#*E#*F#

74 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

75 2.1_Espai diàfan 04 1,000 41,500 41,500 C#*D#*E#*F#

76 Trasdossat façana existent 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

77 Trasdossat lluernari 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

78 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

79 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

80 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

81 8.3_Pas 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

82 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

83 7.5_Local tècnic 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

84 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

85 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

86 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

87 Escala E7 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

88 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#

89 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

90 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

91 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

92 7.2_Cuina 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

93 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#

94 Subtotal S 395,500 SUMSUBTOTAL(
G55:G93)

97 PLANTA 1 T

98 Zona esquerra

99 3.2_Sala seminaris / 8.3_Pas 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

100 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

101 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

102 3.3_Sala múltiple 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

103 3.4_Sala reunions 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 98

104 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

105 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

106 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

107 Armari planta 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

108 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

109 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

110 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

111 7.8_Reprografia planta 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

112 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

113 Zona dreta

114 7.4_Local sindicats 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

115 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

116 7.10_Infermeria 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

117 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

118 7.8_Reprografia planta 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

119 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

120 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

121 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

122 Armari planta 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

123 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

124 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

125 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

126 7.13_Habitació servidors 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

127 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

128 7.3_Menjador 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

129 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

130 4.2_Investigadors convidats 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

131 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

132 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#

133 Subtotal S 194,200 SUMSUBTOTAL(
G95:G132)

136 PLANTA 2 T

137 6.2_Cap administració 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

138 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

139 7.1_Sala d'espera 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

140 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

141 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

142 Despatxos inferiors 8,000 4,500 36,000 C#*D#*E#*F#

143 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

144 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

145 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

146 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 99

147 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

148 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

149 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

150 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

151 7.1_Sales reunió planta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

152 7.6_Arxius 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

153 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

154 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

155 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

156 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

157 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

158 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

159 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

160 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

161 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

162 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

163 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

164 6.5_Secretaria 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

165 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

166 Subtotal S 187,200 SUMSUBTOTAL(
G134:G165)

169 PLANTA 3 T

170 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

171 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

172 Despatxos inferiors 14,000 4,500 63,000 C#*D#*E#*F#

173 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

174 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

175 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

176 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

177 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

178 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

179 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

180 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

181 7.1_Sales reunió planta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

182 7.6_Arxius 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

183 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

184 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

185 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

186 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

187 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

188 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

189 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 100

190 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

191 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

192 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

193 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

194 Subtotal S 201,400 SUMSUBTOTAL(
G167:G193)

197 PLANTA 4 T

198 5.3_Secretaria direcció 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

199 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

200 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

201 Despatxos inferiors 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#

202 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

203 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

204 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

205 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

206 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

207 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

208 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

209 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

210 7.1_Sales reunió planta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

211 7.6_Arxius 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

212 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

213 7.8_Reprografia planta / 7.2_Cuina 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

214 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

215 Escala E5 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

216 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

217 Armari planta 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

218 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

219 7.7_Comunicacions planta 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#

220 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

221 7.13_Habitació servidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

222 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

223 Subtotal S 189,400 SUMSUBTOTAL(
G195:G222)

226 PLANTA 5 T

227 Escala E6 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

228 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

229 Escala E5 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#

230 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

231 8.4_Instal.lacions 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

232 Subtotal S 39,000 SUMSUBTOTAL(
G224:G231)

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

AMIDAMENTS Pàg.: 101

TOTAL AMIDAMENT 1.541,400

5 E9Z5JU01 M Subministre i col·locació de junta entre diferents paviments, amb perfil d'alumini tipus schiene-e de la casa
schlüter, en forma de l, model a escollir per df, completament col·locat.

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

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

6 E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abillantant de paviment de formigó blanc

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

1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ACABATS INTERIORS
SubCapítol 02  SOSTRES
Varis_1 02  FORMIGÓ TRACTAT

1 E898U045 M2 S2b_pintat de paraments horitzontals interiors enguixats, arrebosats, de bloc o de formigó, amb pintures
naturals minerals a base de silicats, totalment resistents a la llum, s/ norma din 18363 2.4.1., amb un maxim
d'un 5% en volum de substancies organiques, tipus keim-biosil o procosil, colors a escollir per la df, grup i/ii s/
carta fabricant, aplicada amb tres capes, inclosa preparacio de la superficie amb biosil + spezial fixativ,
enmmasillat, i fregat dels paraments. totalment acabat

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

1 PLANTA SOTERRANI -3 T

2 S2b

3 8.1_Aparcament 1,000 17,800 15,000 267,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 48,500 30,000 1.455,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 11,000 25,000 275,000 C#*D#*E#*F#

6 a deduir ( E2 ) -1,000 3,600 4,700 -16,920 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 1.980,080 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 1.5_Instal.lacions annexes ( sala rafos
)

1,000 12,500 30,200 377,500 C#*D#*E#*F#

9 1,000 6,600 7,600 50,160 C#*D#*E#*F#

10 1.5_Instal.lacions annexes 1,000 7,200 8,200 59,040 C#*D#*E#*F#

11 a deduir -1,000 3,100 2,400 -7,440 C#*D#*E#*F#

12 1.6_Arxiu 1,000 11,000 3,700 40,700 C#*D#*E#*F#

13 8.2_Magatzem neteja 1,000 5,500 3,900 21,450 C#*D#*E#*F#

14 8.2_Neteja 1,000 3,500 2,300 8,050 C#*D#*E#*F#

15 1,000 3,500 1,700 5,950 C#*D#*E#*F#

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
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AMIDAMENTS Pàg.: 102

16 8.2_Magatzem 1,000 3,000 5,800 17,400 C#*D#*E#*F#

17 8.2_Magatzem ( E3 ) 1,000 2,600 1,700 4,420 C#*D#*E#*F#

18 8.2_Magatzem 0,500 18,500 5,700 52,725 C#*D#*E#*F#

19 8.2_Magatzem eines 1,000 9,000 6,300 56,700 C#*D#*E#*F#

20 8.2_Magatzem jardineria 1,000 11,000 6,300 69,300 C#*D#*E#*F#

21 8.3_Passadís 1,000 7,600 1,500 11,400 C#*D#*E#*F#

22 1,000 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#

23 1,000 7,000 4,100 28,700 C#*D#*E#*F#

24 Galeria de connexió 1,000 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

25 1,000 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

26 Subtotal S 822,675 SUMSUBTOTAL(
G8:G25)

29 PLANTA SOTERRANI -2 T

30 S2b

31 Arrancada planta Sot -3 1,000 115,100 115,100 C#*D#*E#*F#

32 Rampa planta Sot-2 1,000 336,300 336,300 C#*D#*E#*F#

33 Moll de descàrrega 1,000 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

34 1.2_Manteniment 1,000 6,500 13,800 89,700 C#*D#*E#*F#

35 1.12_Moll de descàrrega 1,000 6,500 3,400 22,100 C#*D#*E#*F#

36 Subtotal S 643,200 SUMSUBTOTAL(
G27:G35)

39 PLANTA SOTERRANI -1 T

40 S2b

41 Rampa de sortida 1,000 171,500 171,500 C#*D#*E#*F#

42 Connexió edifici UPC 1,000 19,500 3,000 58,500 C#*D#*E#*F#

43 Subtotal S 230,000 SUMSUBTOTAL(
G37:G42)

44 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.675,955

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  ACABATS INTERIORS
SubCapítol ZZ  NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el pressupost, les mostres necessàries per a la
correcte realització de les partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i model especificat o equivalent. per a
poder modificar qualsevol dels materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica necessària i
la posterior autorització de la df acceptant el canvi de material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el
material prescrit en projecte

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

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 103

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 05  EQUIPAMENT
SubCapítol 02  APARCAMENT

1 E618TTT1 M Subministre i col·locació de barana recta/curvada de pàrquing tipus bionda, amb perfil tubular circular de
200mm de diàmetre, col.locada a 70 cm del nivell del paviment acabat, fixada amb suports en perfil heb-100
cada 50 cm, soldats a pletina de paviment de 30x30 cm. inclou part proporcional de peces auxiliars, accessoris,
pletines, reforços, tacs d'ancoratge i resta d'elements per a deixar el conjunt de la barana perfectament col.locat.

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

1 PLANTA SOTERRANI -2 T

2 Arrencada de PSot.-3 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 Rampa PSot.-2 2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 31,000 62,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 176,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G9)

11 PLANTA SOTERRANI -1 T

12 TIPUS P2b C#*D#*E#*F#

13 Rampa de sortida 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G11:G14)

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 05  EQUIPAMENT
SubCapítol ZZ  NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el pressupost, les mostres necessàries per a la
correcte realització de les partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i model especificat o equivalent. per a
poder modificar qualsevol dels materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica necessària i
la posterior autorització de la df acceptant el canvi de material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el
material prescrit en projecte

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 104

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
SubCapítol 02  SANEJAMENT
Varis_1 1X  ESCOMESA

1 EF00CO08 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-200, rigidesa SN-8kN/m², amb doble paret: exterior
corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EF00CO09 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-250, rigidesa SN-8kN/m², amb doble paret: exterior
corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EF00CO10 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-315, rigidesa SN-8kN/m², amb doble paret: exterior
corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 EF31FU05 UN Subm. i col. de registre de fundició dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 50 T0 FD clase B-125 de
500x500 mm. amb marc quadrat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EF31BE11 UN Subm. i col. de tapa d'arqueta de fosa dúctil BENITO INNOVA ref. T2061N, tapa i marc rodons, C-250, amb un
diàmetre de 805 mm. i un diámetre de pas de 600 mm. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FDD15099 m Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col.locades amb morter
mixt 1:0,5:4

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

1 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 EF00DESM U DESMUNTATGE I RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT PROVISIONAL PER TAL DE SEPARAR LA
XARXA AMB LES DUES ESCOMESES EXISTENTS (CARRER DULCET I TENIENTE CORONEL
VALENZUELA) I CONNEXIÓ DELS POUS I BOMBES EXISTENTS A LES DUES ESCOMESES. INCLOS
CÀRREGA MANUAL DE RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
SubCapítol 02  SANEJAMENT
Varis_1 1Y  EQUIPS

1 NOTA PA NOTA: Els equips de bombeig forman part del projecte específic de xarxes enterrades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EF58AP03 UN Subm. i col. d'equip de bombeig compacte per a aigües fecals ABS mod. PIRAÑAMAT 100. Connexió directa al
inodor amb possibilitat de connexió a un lavabo, una dutxa i un bidet. Característiques:
* DN descàrrega: DN-25/32.
* Tensió nominal: 220-240 V.
* Longitut cable: 2 m.
* Potència motor. 1'1 kW.
* Intensitat nominal: 4.7 A.
* Pes: 9 kg.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
SubCapítol 02  SANEJAMENT
Varis_1 23  REIXES, CLAVAGUERONS I CANALS
Varis_2 7R  PLANTA SOTERRANI -2

1 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa classe c-250 funditubo mod. crpf110 de
1000x140 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 EF30TR01 Un Subm. i col. de reixa tramex 700x500 mm. galvanitzada tipus dentada amb pletina de 10/2 per muntatge
cargolat, amb una malla de 30x30 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge. (r-04).

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
SubCapítol 02  SANEJAMENT
Varis_1 23  REIXES, CLAVAGUERONS I CANALS
Varis_2 7S  PLANTA SOTERRANI -1

1 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa classe c-250 funditubo mod. crpf110 de
1000x140 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
SubCapítol 03  AÏLLAMENTS ACÚSTICS

1 E7CPA800 M2 Subministre i col·locació de pantalles acústiques prefabricades, tipus Sandwich Vib-60, formats per pannells
modulars tipus Vib-80 d'alt aïllament acústic, construïts en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix, formada
per pannells rígids de llana de roca d'alt grau d'abosorció acústica acabada amb vel negre i xapa interior
multiperforada de 0,8 mm de gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges realitzats mitjançant perfils metàl.lics d'acer
al carboni, granallat i acabat galvanitzat, acabat amb pintura de color a escollir per DF. Els pannells
s'ensamblen entre ells encadellats i instal.lats en posició vertical, amb pannells de dimensions 1500x750 mm.
Es deixaran ranures entre els pannells de 20 mm per evitar l'efecte vela dels pannells. Els pannells es fixaran a
l'estructura de façana. inclou resta d'elements de suport, fixacions mecàniques, i resta d'elements necessaris
per deixar la partida completament col·locada segons instruccions del fabricant.

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

1 PLANTA COBERTA 2,000 23,000 4,700 216,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 15,700 4,700 73,790 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,000 4,700 94,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 383,990 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,990

2 E4415325 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura.s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, col.locacio de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines a la zona de treball, neteja acurada dels elements a
soldar, talls, ajustaments i mermes, replanteigs, i amolament de les soldadures en cas de solicitar-ho la df,
taladres, acartelat de perfils, mecanització i muntatge amb peces especials, elements de fixació i anclatge,
plaques, rigiditzadors, inclus error de laminació, segons nte-eas/eav i nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la dt, d'acord amb els criteris següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

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

1 T kg/m2

2 PLANTA COBERTA 2,000 23,000 4,800 21,000 4.636,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,700 4,800 21,000 1.582,560 C#*D#*E#*F#

4 2,000 10,000 4,800 21,000 2.016,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 8.235,360 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 8.235,360

3 E8940BJ0 M2 Pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes d´imprimació antioxidant i dues d´acabat

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

1 1,000 8.235,360 0,100 823,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 823,536

4 E7CPBANC M2 Subministre i col·locació de lloses flotants vibraflot de la casa vibrachoc o equivalent, incloent amortiguadors, a
definir per DF

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

1 PLANTA COBERTA 1,000 23,000 15,700 361,100 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,600 4,200 19,320 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,000 4,200 25,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,000 15,700 157,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 11,600 4,400 51,040 C#*D#*E#*F#

6 a deduïr nucli Escala E6 -1,000 13,200 4,400 -58,080 C#*D#*E#*F#

7 a deduïr nucli Escala E5 -1,000 10,000 4,400 -44,000 C#*D#*E#*F#

8 a deduïr pati instal·lacions -1,000 3,000 4,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 499,580 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 499,580

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol 07  INSTAL.LACIONS
SubCapítol ZZ  NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el pressupost, les mostres necessàries per a la
correcte realització de les partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i model especificat o equivalent. per a
poder modificar qualsevol dels materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica necessària i
la posterior autorització de la df acceptant el canvi de material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el
material prescrit en projecte

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014
SubObra 01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES
Nivell 01  OBRA CIVIL
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 PPA0SS01 Pa Partida alçada d'abonament íntegre pre a l'execució, subministrament i reposició de tots els elements, mitjans i
personal necessari per al compliment de totes les mesures de seguretat i salut durant l'execució de les obres
segons normativa vigent i estudi de seguretat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

1652TRFAP-1 M2 Envà per aplacat d'intradós de façana amb plaques de guix laminat amb perfileria de planxa
d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm
i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb doble placa de
guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament, inclòs el tractament de forats,
replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i acabat per pintar.

22,36 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

1652UF36P-2 M2 E1d_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos
muntants verticals entre 66 i 75 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 66 i 75 mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat
26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, triple aplacat per les dues cares amb plaques de guix
laminat resistents al foc de 15 mm de gruix, fixades mecànicament, inclòs el tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i acabat per pintar.
ei180-57db:15+15+15+70/llana mineral/+15+15+15 (plaques tallafoc)

76,65 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1652UN12P-3 M2 E1a_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb
muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat
26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat de
15 mm de gruix, fixada mecànicament, inclòs el tractament de forats, replanteig auxiliar,
anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i acabat per pintar. ei30-45db:15+48/llana mineral/+15

35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1A230TC1P-4 U T.c1_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de
300x250 cm., format per una porta batent metàl.lica d'una fulla, de 105x250cm de pas, i un
panell batent metàl·lic d'una fulla de 193x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i integrat amb
pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència
al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de
45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte.
inclou passador incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el
conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

1.818,20 €

(MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1A230TC2P-5 U T.c2_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de
322x250 cm., format per una porta batent metàl.lica d'una fulla, de 90x250cm de pas, i un
panell batent metàl·lic d'una fulla de 232x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i integrat amb
pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència
al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de
45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte,
amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou passador
incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

2.007,29 €

(DOS MIL SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

1A230TC3P-6 U T.c3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 80x220 cm.,
format per una porta de pas pivotants de 80x220 cm. i 60 mm de gruix, pannellat per les dues
cares amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de
16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de
dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada geze o equivalent,
manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent,
fre encastat a terra geze o equivalent. inclou premarc ancorat al forjat. tot el conjunt acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

572,94 €

(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1A230TC4P-7 U T.c4_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de
270x220 cm., format per tres portes de pas pivotants de 90x220 cm. i 60mm de gruix,
pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb
doble galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada geze
o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó
fsb o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o
equivalent, fre encastat a terra geze o equivalent. tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús formació
de pas d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

1.910,51 €

(MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

1A230TE1P-8 U T.e1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 323x220 cm.,
format per un panell corredís metàl·lic de 320x220 cm., amb porta d'emergència incorporada,
de 80x220cm., formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert
homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament
acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del
projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat
manual, model i característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df. tot
el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

2.214,72 €

(DOS MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1A230TE2P-9 U T.e2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 765x244 cm.,
format per un panell corredís metàl·lic múltiple de tres fulles de 255x244 cm. cadascuna, amb
una porta d'emergència incorporada en una d'elles, de 80x220cm., formats per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment
d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una
resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges,
manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou sistema
d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat manual, model i
característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.

5.801,76 €
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elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.
(CINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

1A230TE3P-10 U T.e3_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de
586x244 cm., format per una porta corredissa de 586x244 cm., amb una porta d'accés
peatonal integrada de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat,
d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta, inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls,
cobreguia, agafadors, ferratges, manetes, passadors, pany de contacte, barra antipànic per
la porta peatonal, elements de fixació a obra i demés accessoris necessaris i resta
d'elements segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus per plaça d'aparcament
i set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

8.736,85 €

(VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

1A23BPA1P-11 U T.pa1'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x220 cm.,
format per una porta metàl·lica d'una fulla de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

737,01 €

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

1A23TPA1P-12 U T.pa1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x250 cm.,
format per una porta metàl·lica d'una fulla de 90x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

785,50 €

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

1A23TPA2P-13 U T.pa2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250
cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer

833,97 €
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inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.
(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

1A23TPA3P-14 U T.pa3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 121x220
cm., format per una porta metàl·lica de dues fulles batents, una de 82x220 cm. i l'altre de
39x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat
per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, tancaportes ocult geze o equivalent i
passador incorporat a cantell de fulla petita. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

882,46 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

1A23TPI1P-15 U T.pi1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 294x250 cm.,
format per un panell batent metàl·lic d'una fulla de 294x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), acabat per una cara amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou passador incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust
final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

1.435,18 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1A23TPI2P-16 U T.pi2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm.,
format per una porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat, acabat per una cara amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb un aïllament acústic de
45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer
inox fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop i
clau bmh d'acer inox o equivalent, cilindre keso perfil europeu maestrejable o equivalent i
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

833,97 €

(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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1A23XPA2P-17 U T.pa2'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x220
cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla de 110x220 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

833,97 €

(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E213U210P-18 ut Actuacions a fer sobre les parts massisses (cara interior i exterior) de la façana existent de la
Plaça Eusebi Güell i carrer Dulcet consistents en: repicat selectiu d'arrebossat malmès i/o
bufat, cosit d'esquerdes existents amb grapes de 40 cm de llargària d'acer inoxidable de 8
mm de diàmetre col.locades cada 50 cm amb morter tixotròpic de reparació, repicat selectiu
de motllures i cornises en mal estat i formació de noves motllures i cornises, neteja de canal i
reparació de trams malmesos, neteja de tota la superfície amb aigua a pressió i sabó neutre i
posterior pintat amb pintura als silicats de dos colors. A més a més i només per la cara
interior, s'inclou: el repicat d'enrajolats i d'altres revestiments decoratius de la cara interior,
tall de caps de bigues metàl.liques, raspatllat mecànic de tots els elements metàl.lics i
passivat amb dues mans de resines d'epoxy. Inclòs part proporcional de remats i de
disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris.

15.200,00 €

(QUINZE MIL DOS-CENTS EUROS)

E213U211P-19 ut Actuacions a fer sobre les obertures de la façana existent de la Plaça Eusebi Güell i carrer
Dulcet consistents en: tapiat amb totxo massís la obertura de sota la caixa d'accés resseguint
les línies d'ombra i enrasant tant la cara exterior com la interior, tapiat amb totxo massís de
porta i antiga tanca revestit amb pedra granítica i moltllura igual a l'existent, enderroc de
paret existent per a formació de noves obertures a partir de les finestres altes ja existents
(des de llina existent fins a part superir del sòcol existent) inclosa la formació de brancals i
ampit i el seu arrebossat, enderroc de totes les fusteries i reixes existents de les finestres i
posterior repàs de llindes, brancals i ampits. Inclòs part proporcional de remats i de disposicio
dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris.

13.040,00 €

(TRETZE MIL QUARANTA EUROS)

E213U255P-20 m Suministre i col.locació de punxes anticoloms, amb base i punxes de punta rodona d'acer
inoxidable 302, de 50 cm de llarg per 18 cm d'ampla i 80 punxes per metre. Punxes de 11,5
cm de llargada i 1,3 mm de diàmetre, collat sobre suport amb 6 cargols d'acer inoxidable per
metre. S'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris.

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E2211022P-21 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E2212422P-22 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i
carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de
terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball. Inclou, també, l'enderroc, excavació i càrrega sobre camió de: antics fonaments,
construccions de tot tipus, pous, arquetes i instal.lacions enterrats dins del terreny a rebaixar.

criteri 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

2,72 €
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operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E2221422P-23 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de
terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en
petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball.

criteri 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 facin falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E2222422P-24 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de
terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en
petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball.

criteri 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 facin falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E2222433P-25 M3 Excavació de rases i pous de fins a 3.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de
terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en
petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball.

criteri 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 facin 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.

6,63 €
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tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E222B423P-26 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclus part proporcional
d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

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

6,46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

E2241100P-27 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i
refinat de fons amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E2241200P-28 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i
refinat de fons amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

E2252772P-29 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del pn

11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E225AH70P-30 M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 38,02 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

E2A15000P-31 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E2R3TRANP-32 M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi geotècnic ) a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, temps d'espera, transport i descarrega de les terres a
l'abocador autoritzat més proper, taxes, cànon d'abocador, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball. inclou part proporcional de volum residual de terres contaminades
incloent cànon especial d'abocador. inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el catàleg europeu de residus
(orden mam/304/2002). la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%

7,34 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 8

- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%
(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E2R54239P-33 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
fins a l'abocador autoritzat més proper a l'obra ( incloent qualsevol distància necessària ).
inclou taxes i cànon d'abocador.

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E2R6503AP-34 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsevol distància.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.
la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
es considera un increment per esponjament d'un 35%.

6,00 €

(SIS EUROS)

E2RA2460P-35 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3, incloent cànon i taxes d'abocador.

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E2RA6360P-36 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >=
1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el catàleg
europeu de residus (orden mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
no inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E3Z112Q1P-37 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.
criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E4415325P-38 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura.s'inclou: disposicio dels
mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, col.locacio de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines a la zona de treball, neteja acurada dels elements a soldar, talls,
ajustaments i mermes, replanteigs, i amolament de les soldadures en cas de solicitar-ho la df,
taladres, acartelat de perfils, mecanització i muntatge amb peces especials, elements de
fixació i anclatge, plaques, rigiditzadors, inclus error de laminació, segons nte-eas/eav i
nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la dt, d'acord amb els
criteris següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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E45CU012P-39 Ut Formació de perforació de forjats i murs amb corona de diamant de diferents diametres per
pasos d'instal.lacions, inclou el seu sellat en els casos necesaris.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

E5113371P-40 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 7 cm
de gruix, col.locat sense adherir

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E5452348P-41 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada
24 a 28 cm, de gruix 0,7 mm, amb una inèrcia entre 15 i 16 cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5
kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques, amb part
proporcional de perfil en l30x60mm d'acer galvanitzat de remat perimetral fixat
mecànicament.

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

E561FE02P-42 U Fe.02_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total de 1450x210 cm.,
format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat
incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de 6x20 cm. sobre estructura metàl·lica
tubular de 4x10x20 mm i canaló perimetral de xapa metàl·lica. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

17.752,21 €

(DISSET MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E561FE07P-43 U Fe.07_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total de 85x3740 cm.,
format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat
incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de secció 52x150 mm., canaló
perimetral estructural format per perfils en l de 180x170x10 mm. i perfils en t de 180x170x10 i
xapes metàl·liques de remat, i perfils tubulars de 60x30x3 mm. fixats al perfil en t, inclús
aillament tèrmic de 6 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

6.201,42 €

(SIS MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E5Z15N40P-44 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

10,37 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

E5Z1EUK0P-45 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x10 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

19,35 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

E5Z2FZKAP-46 M2 Solera d'encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

13,86 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E5Z2MOR3P-47 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3
cm de gruix, amb acabat fratassat

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E5Z2U010P-48 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 2
cm de gruix, amb acabat fratassat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb
els paraments

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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E5ZD5DC4P-49 M Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40
cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

E5ZDU010P-50 M Subministre i col.locació de perfil d'alumini per suport de lamina de butil fixada al parament
amb fixacions mecaniques i segellat superior amb poliuretà

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

E5ZH5DJ4P-51 U Bunera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb
fixacions mecàniques

24,66 €

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

E5ZHEPGRP-52 U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la membrana impermeabilitzant amb unió
química en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb tapa antigrava metàl·lica.

25,42 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E612B51KP-53 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment cem ii. c.amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2.

28,05 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

E6182J2KP-54 M2 R2a_trasdossat amb paret de 11 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x110 mm, de
morter, categoria i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris d'una cara vista, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

19,33 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

E618566KP-55 M2 E2c_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter,
categoria i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, per a
complir una ei120, segons el db-si seguretat en cas d'incendi del codi tècnic de l'edificació.

28,60 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E618BLRFP-56 M2 E2d_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter i
amb àrids densos, categoria i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris de dues cares
vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, per a complir una ei180, segons el db-si seguretat en cas d'incendi del codi tècnic
de l'edificació.

29,61 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

E618TTT1P-57 M Subministre i col·locació de barana recta/curvada de pàrquing tipus bionda, amb perfil tubular
circular de 200mm de diàmetre, col.locada a 70 cm del nivell del paviment acabat, fixada amb
suports en perfil heb-100 cada 50 cm, soldats a pletina de paviment de 30x30 cm. inclou part
proporcional de peces auxiliars, accessoris, pletines, reforços, tacs d'ancoratge i resta
d'elements per a deixar el conjunt de la barana perfectament col.locat.

55,25 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E61Z300HP-58 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E61ZQ025P-59 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

100,18 €

(CENT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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E6ME1450P-60 M2 Subministre i col·locació de sistema de façana calenta formada per mur cortina modular de
silicona estructural amb trencament de pont tèrmic realitzat mitjançant fusteria d'alumini
fixada a l'ampit de formigó mitjançant angulars d'acer galvanitzat en calent amb regulació
tridimensional i doble envidrament baixa emissiu amb serigrafia, en mòduls de
3550x1800mm (amplada x alçada), modulat en dos parts en sentit horitzontal; amb perfileria
de mur cortina modular, sistema wictec el 80 ssg de wicona o equivalent, amb acabat lacat
blanc ral 901ei, de gruix mínim de lacat de 50-120 micres, amb unió entre marc i muntants
mitjançant embuts fixats al marc. sistema wictec el 80 sg, és un sistema de façana de vidre
de sislicona estructural unit sobre safata d'alumini, independent de l'estructura portant,
possibilitant la reposició ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre la correcta
aplicació de la silicona estructural). el sistema wictec el 80 sg està dissenyat per tal que les
safates d'unió quedin ocultes (sense cap resalt). perfils amb triple barrera d'estanquitat,
connexió entre mòduls mitjançant una triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió
fins 8mm en sentit vertical i 9,5mm en sentit horitzontal; junta exterior de 20mm oberta, la
configuració del sistema assegura en tot moment el trencament del pont tèrmic, tant en vidres
fixes com en finestres. retícula modular a base de muntants verticals d'alumini autoportant i
travessers horitzontals perimetrals realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge
en-aw-6063 al mg 0,5, qualitat anoditzable (une 38337/i-3441) i amb desviacions màximes
segons din 17615 part 3. els perfils estaran dimensionats per donar una resposta eficaç a les
sol·licitacions del cte (-250kg/m2 en la hipòtesimés desfavorable); gomes de recolzament i
envidrament d'epdm estables a l'acció dels raigs uva; cargolam d'acer inoxidable tipus a-4
per evitar el par galvànic, l'ancoratge a l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant
ancoratge amb regulació. els mòudls aniran units a 45º mitjançant escaires massissos de
passadors. els vidres encolats amb silicona estructural als marcs d'unió, de forma
independent a la semi estructura modular a la qual es fixen mecànicament per facilitar el seu
desmuntatge en reparacions posteriors dels vidres, l'encolat del vidre es fa sobre una barreta
anoditzada especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels marcs. els
semiperfils utilitzats son de dimensions 80mm de fons per 30mm de mòdul, amb una inèrcia
de ix=77 mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini de l'exterior mitjançant juntes perimetrals que
s'insereixen a la safata d'unió, s'utilitzen poliamides d'assemblantge de qualitat lacable amb
cordó termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara interior i exterior, lacat blanc ral
9016ei, complint les especificacions del segell de qualitat, amb un gruix de la capa de pintrua
de polièster comprès entre les 50 i 120 micres. la compensació de presssions es durà a
terme mitjançant obertures d'epdm en les parts superiors i entremitges. l'estanqueitat es
garanteix gràcies al drenatge en cascada mitjançant canalització d'aigües a través de
muntant. valors uf d'acord amb la norma une-enn iso 10077 i amb la normativa din 4109.
certificacions del sistema d'alumini d'acord amb la norma iso 9001:2000. assaigs de sistemes
de façana lleugers segons la norma americana astm. inclou resta d'elements necessaris així
com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

359,72 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E6MEFREDP-61 M2 Subministre i col·locació de sistema de façana freda formada per mòduls prefabricats
íntegrament en taller, amb vidres, per penjar subestructura d'alumini, indicat pel revestiment
de façanes opaques ventilades fixat a l'ampit de formigó mitjançant ancoratges especialment
dissenyats per absorbir les toleràncies de l'obra, amb regulació tridimensional d'acer
galvanitzat en calent amb envidrament amb serigrafia, envidrament està format per quatre
mòduls independents verticals, essent la seva amplada total de 3550 mm. la modulació en
vertical és de 1740 mm, la junta entre vidres es realitza mitjançant juntes d'epdm permetent
la circulació de l'aire entre elles. l'ampit estarà aïllat mitjançant panell de llana mineral,
fusteria de sistema de façana de vidre de silicona estructural encolat a safates d'alumini,
independents de l'estructura portant wictec ff sg de 'wicona', que possibilita la reposició
ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre la correcta aplicació de la silicona
estructural). sistema dissenyat per tal que les safates d'encolat quedin ocultes (sense
ressalts), perfils de safata d'alumini perimetrals amb ranures tècniques per l'encaix de juntes i
accessoris, llaga exterior de 20 mm oberta. realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en
en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat anoditzable (une 38337/l-3441), i de desviacions màximes
segons din 17615 part 3. els ancoratges i estaran dimensionats per donar resposta eficaç
enfront a les sol·licitacions previstes en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per la hipòtesi
més desfavorable), les gomes de recolzament i envidrament seran d'epdm estables a l'acció
dels rajos uva. el cargolam serà d'acer inox. tipus a-4, per evitar el par galvànic. l'ancorat a
l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació, els mòduls aniran
units a 45º mitjançant escaires massissos més passadors, l'encolat del vidre s'efectua sobre
una barreta anoditzada especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels
marc, les safates perimetrals de sustentació del vidre compten amb peces de penjat de
extrusió d'alumini fixades mitjançant cargolam d'acer inoxidable aisi-316 autotaladrant al
marc, per la seva unió als muntants, l'acabat dels diferents elements d'alumini serà anoditzat

189,31 €
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per aconseguir la protecció de l'alumini, excepte en les safates perimetrals, que serà
anoditzat especial per encolar el vidre. plaques d'ancoratges del sistema de vidre penjat
realitzades mitjançant platina d'acer galvanitzat en calent d'espessor 5 mm, la fixació de les
plaques d'ancoratge destinades a suportar la succió del vent es realitzarà a l'ampit de
formigó amb dos tacs metàl·lics de fixació d'acer inoxidable aisi-316 de rosca externa d'acer
inoxidable en mesures m8 x 57, la fixació de les plaques d'ancoratge destinades a suportar el
pes del vidre es realitzarà en el forjat amb tacs metàl·lics de fixació de rosca externa d'acer
inoxidable aisi-316 en mesures m8 x 57, la fixació dels ancoratges als muntants de la
perfileria del sistema de vidre penjat wictec ff sg es realitzarà mitjançant un cargol d'acer
inoxidable aisi-316 rosca mètrica de cap hexagonal i mesura m8. l'envidrament està realitzat
per vidre monolític, format per una lluna de vidre trempat vitrificat i amb serigrafia del codi
binari en la cara 1 al 50%i serigrafia al 100% en la cara 4 duglass grafic de 8mm de la firma
´´ariño´´, amb tots els cantells polits, aquest envidrament anirà encolat amb silicona
estructural al marc del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ pel penjament del vidre a
la perfilaria i recolzat sobre pre-calçaments d'alumini en la part inferior i dues peces de
seguretat en l'horitzontal superior i inferior, per la part interior, les gomes de l'envidrament
seran d'epdm. els ampits i dintells de formigó als quals s'ancoren els muntants del sistema
wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ estaran revestits amb panells semirrígids de 40 mm de
llana mineral hidrofugada amb pàtina de fibra de vidre i aniran fixats al formigó mitjançant
espigues d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de
mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del
fabricant, plànols de detall i indicacions de df.
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E6MEOBCAP-62 M2 Subministre i col·locació de conjunt d'obertures inserides dintre del sistema de façana calenta
de mur cortina modular de silicona estructural amb trencament de pont tèrmic, amb full wictec
50 oc (outwards concealed) de la casa wicona o equivalent, formada per perfils d'alumini amb
ruptura de pont tèrmic, proveïda de frontisses ocultes i tancament multi-punts; de full ocult
amb dimensions de marc de 35mm d'alumini vist des de l'interior i dissenyat per mantenir la
ruptura de pont tèrmic mitjançant barretes de poliamida lacables i proveïdes de cordó
termo-fussible; full ocult amb vidre decalat i siliconat per la cara exterior, també amb ruptura
de pont tèrmic mitjançant barreta de poliamida lacable i amb cordó termo-fussible, de 16mm
d'altura vista des de l'exterior. tot el conjunt de finestra ofereix una mínima altura de 51mm
per minimitzar-ne l'aparença. perfils d'alumini d'extrusió d'aliatge en-aw-6063 al mg 0,5 si;
qualitat anoditzable (une 38337/i-3441), amb desviacions màximes segons din 17615 part.3.
conjunt dimensionat per donar resposta eficaç a les osl·licitacions del cte (-175 kg/m2 en la
hipòtesi més desfavorable). les gomes de recolzament seran d'epdm, estables a l'acció dels
rajos uva;el cargolam serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par galvànic; l'ancoratge a
l'estructur principal es realitza mitjançant ancoratge mecànic amb regulació; els mòduls
aniran units a 45º per mitjà d'escaires massissos de passadors. la ferramenta es determinarà
enfunció de la situació de la finestra dins l'edifici per tal de complir cadascuna de les
condicions particulars de càrrega de vent (fins -250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de
frontisses com en nombre de punts de tancament. el tancament s'efectuarà mitjançant una
maneta cremona (sense clau) pel tancament en vertical (i horitzontal en els casos que sigui
necessari). totes les finestres aniran proveïdes de limitador d'oberura perquè quedi un angle
de 90º i una distància entre maneta i operador d'aproximadament 600mm, possiblilitant una
obertura còmoda i segura. en aquells casos en què la pressió del vent ho faci necessari, la
utilització de motorització per garantir la maniobrabilitat de la finestra i evitar desperfectes per
cops d'aire. l'acabar de la fusteria serà, tant per la cara exterior com per l'interior, lacat blanc
ral 9016, complint les especificacions del segell qualicoat, amb un gruix de la capa de pintura
de poliester aplicada comprès entre les 50 i 120 micres. inclou resta d'elements necessaris
així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

724,51 €

(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

E7119785P-63 M2 Membrana pa-6 segons une 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat
lbm (sbs)-40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E711EF66P-64 M2 Membrana pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic
modificat lbm (sbs)-30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació

20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 13

E763EPDMP-65 M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene 120 de la casa giscosa o equivalent, de
1,20 mm. de gruix marcatge ce, aenor, une 13956 (làmines flexibles de cautxú per
impermeabilització de cobertes), sistema d’instal·lació certificat per document de idoneïtat
tècnica dit 461 aportat a obra en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m. 7,5m. 9m. d’ample per 20 ó
30 m. de llarg). inclou part proporcional de cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió química
en fred dels mòduls.

10,09 €

(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E7851513P-66 U Impermeabilització de conjunt d'elements encastats o per sota del nivell de la solera de
planta soterrani-3, inclòs fossos d'ascensors, dipòsits enterrats, arquetes i resta d'elements
segons projecte, realitzat amb dues capes de masterseal 501 aplicada amb brotxa de 1kg/m2
de dotació casdacuna, colocant una 2ª capa estant la 1ª encara fresca. s'inclou la trobada
amb els diferents elements formant mitges canyes de 5x5 cm amb morter de ciment portland
i pintat previament i posteriorment amb masterseal 501, s'inlcou el posterior repas de fuites
d'aigua amb masterseal 573, tot de la casa bettor o equivalent.

1.700,68 €

(MIL SET-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E785MELAP-67 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals i/o verticals de dipòsits, amb morter especial
tipus motex dry capa fina de la casa cemarksa o equivalent, de 4 kg/m2, fins a conseguir un
gruix de 2 mm, i deixant el dipòsit impermeable i l'aigua amb condicions de potabilitat segons
nomativa vigent. inclou part proporcional de segellat en trobades amb angles, obertures, etz.

22,58 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E7871500P-68 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2
kg/m2

14,24 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

E7B111ENP-69 m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils,
format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de
morter de 4 cm fins a container i transport a abocador autoritzat.

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E7B111F0P-70 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col.locat sense adherir

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7B111L0P-71 m2 Subministre i col.locació d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb
làmines geotèxtils, format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500
g/m2, col·locat sense adherir i lastrades amb peces de formigó prefabricat per tal d'evitar el
seu desplaçament amb el vent.

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7B17741P-72 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col.locat sense adherir

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7B1GEO2P-73 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i nòduls drenants amb geotèxtil fibres
llargues de polipropilè del tipus sf-44 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al
punxonament de 1575 n, resistència química en 14030 i resistència microbiana en 12225.

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

E7B1GEOTP-74 M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de
dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n,
resistència microbiològica en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació
flotant.

1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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E7C2E601P-75 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164,
resistència a compressió >=300 kpa, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

E7C9AILLP-76 M2 Subministre i col·locació de conjunt d'aïllament i impermeabilització amb làmina de
cautxú-epdm de 1mm de gruix fixat a l'ampit de formigó mitjançant tac universal de poliamida
de 6mm i encolada a la fusteria de mur cortina modular, omplint l'espai entre l'ampit de
formigó, el muntant de mur cortina i la làmina de cautxú-epdm amb un gruix de 60mm amb
llana de roca de 60 mm, no revestida, col.locada amb espigues de polipropilè, amb part
proporcional de formació de mitges canyes. tot segons detalls de projecte i indicacions de df.

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

E7CPA800P-77 M2 Subministre i col·locació de pantalles acústiques prefabricades, tipus Sandwich Vib-60,
formats per pannells modulars tipus Vib-80 d'alt aïllament acústic, construïts en xapa d'acer
galvanitzat de 1,2 mm de gruix, formada per pannells rígids de llana de roca d'alt grau
d'abosorció acústica acabada amb vel negre i xapa interior multiperforada de 0,8 mm de
gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges realitzats mitjançant perfils metàl.lics d'acer al
carboni, granallat i acabat galvanitzat, acabat amb pintura de color a escollir per DF. Els
pannells s'ensamblen entre ells encadellats i instal.lats en posició vertical, amb pannells de
dimensions 1500x750 mm. Es deixaran ranures entre els pannells de 20 mm per evitar
l'efecte vela dels pannells. Els pannells es fixaran a l'estructura de façana. inclou resta
d'elements de suport, fixacions mecàniques, i resta d'elements necessaris per deixar la
partida completament col·locada segons instruccions del fabricant.

122,52 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E7CPBANCP-78 M2 Subministre i col·locació de lloses flotants vibraflot de la casa vibrachoc o equivalent, incloent
amortiguadors, a definir per DF

103,43 €

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E7D69TK0P-79 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
successives capes de pintura intumescent, per un REI90

41,54 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7D69TK1P-80 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
successives capes de pintura intumescent, per un REI120

83,24 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

E7D69TK2P-81 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer (escales i caixa escales) amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i successives capes de pintura intumescent, per un REI120

104,45 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E7J1AUW0P-82 M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 20 mm de gruix i 20cm d'alçada. inclou extracció posterior de la junta un cop
fragüi l'element de formigó.

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7J21191P-83 M Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col.locat a
pressió a l'interior del junt

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E7J51391P-84 M Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

9,56 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E7Z15MD0P-85 M Formació de mitja canya a en trobades amb paraments verticals o entre paraments verticals,
de radi 8
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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E7Z3PERIP-86 M Lliurament perimetral de la membrana impermeable mitjançant barra d’ancoratge final
d’alumini pre perforat amb goterons i segellat de poliuretà.

11,56 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E7ZZ1102P-87 M2 Impermeabilització de lloses de fonaments, amb acabat remolinat, mitjançant el
subministrament i col.locació de dues capes de ''aquatek super'' amb el sistema sandwich,
consistent en la col.locació d'una capa de pols d'aquatek super amb una dotació de 0.75
kg/m2 sobre la capa de formigó de neteja i l'armadura de base col.locada, i altre capa
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant
l'adormiment i abans del remolinat, solapaments de 0,30 cm d'amplada si cal diferents fases
de formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat de l'empresa subministradora. s'inclou
transport i ús de maquinaria i eienes auxiliars.

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

E811OUTDP-88 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a qualsevol alçada, amb morter d'acabat
outdoor de knauf o equivalent,amb acabat a definir per df, a base de ciment amb additus,
amb acabat remolinat. inclou imprimació prèvia outdoor de knauf o equivalent, com a pont
d'adherència sobre la placa aquapanel outdoor.

17,74 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E824GRESP-89 M2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajoles de gres porcellànic en format 20x20 cm.,
en color negre de proyecto dos o equivalent, en acabat natural, col.locades a l'estesa amb
morter adhesiu c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888), inclòs
repercussió de cantoneres de pvc. c.amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant
forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

22,41 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

E83FAQUAP-90 M2 Aplacat vertical amb placa tipus aquapanel outdoor de knauf o equivalent, amb ànima de
ciment portland amb additius, reforçada per ambdúes cares amb malla de fibra, de 12,5mm
de gruix, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat (no inclosa a la partida) amb fixacions
mecàniques . s'inclou barrera impermeable a l'aigua tipus tyvek stuccowrap o equivalent,
malla superficial azul aquapanel outdoor o equivalent, a tota la superfície per posterior
arrebosat. inclou part proporcional de pasta de juntes gris, cinta de malla per a juntes,
cargols especials, fixacions i resta d'elements. totalment acabat per rebre imprimació, pintura
o decoració. (la estructura de suport es la mateixa que la de la partida pladur n 76/400
(60fv+12,5 al)

43,00 €

(QUARANTA-TRES EUROS)

E844DM16P-91 M2 Cel ras amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques per a revestir, de densitat mitjana,
hidròfug, de 16 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de
barra roscada. inclòs tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de
cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins
deixart totalment enllestit per a pintar. inclús p/p de peces especials i resta d'elements
auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida, deixant la partida perfectament
acabada segons especificacions dels plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df.
els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.amid.: m2 de sostre descomptant forats
més grans d'1m2 i comptant el remat de canvis de nivell d'1m d'alçada.

23,49 €

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

E86AEMP1P-92 M2 Aplacat de paraments verticals amb planxa d'acer llisa per pintar, d'1.4 mm de gruix, fixada a
subestructura de suport d'acer galvanitzat, secció segons detalls. inclús p/p de juntes, peces
especials i resta d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida,
deixant la coberta perfectament acabada segons especificacions dels plànols i detalls del
projecte i les indicacions de la df. els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.amid.:
m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2.

40,97 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E86BFE04P-93 U Fe.04_subministrament i muntatge de formació de caixa d'escala de façana, format per folrat
perimetral a coberta, laterals i sotaescala, modulada segons plànols de projecte, amb una
superfície aproximada de 47'00 m2 als laterals, 67'10 m2 a sotaescala i 65'64 m2 a coberta,
format per xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, amb
aïllament de planca de poliestirè extruït xps, gruix i característiques segons especificacions

62.015,78 €
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del projecte, fixades sobre estructura de perfils metàl·lics tubulars quadrats de 30x30x3 mm.,
amb perfilaria de mur cortina de wicona o equivalent, acabat lacat blanc ral 9016el, e=50-120
micras, perfils perimetrals de 80x60 mm., fixats sobre perfil corregut superior, inferior i
lateral, d'acer galvanitzat en l de 100x100x6 mm. fixada mecànicament a l'estructura
principal de l'escala, segons especificacions del projecte, inclús formació de canaló a
trobada amb façana amb xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color
blanc, connexionat a xarxa de sanejament; dues portes pivotants de 120x256 cm., formada
per bastiments de perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb rebestiment per les dues cares
amb xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, fixades i clipades
sobre bastiment, inclús manetes, pany de cop i clau, barra antipànic, i tots els mecanismes i
ferratges necessaris per a la seva instal·lació i bon funcionament, model i característiques
segons especificacions del projecte; i una zona vidriada modulada segons plànols de
projecte, amb una superfície aproximada de 92'89 m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora
de 8 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, unides amb
butiral acústic, i cambra d'aire de 14 mm., col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini, fixat a la perfileria amb silicona estructural, amb perfileria perimetral a base de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 80x160x3 mm. fixat a perfil en l perimetral,
i pletina calibrada de 200x8 mm. fixada mecànicament a tubular. inclou folrat perimetral amb
platina calibrada de 2 mm. de gruix, fixat segons especificacions del projecte, totes les
gomes, juntes, ancoratges i cargolam inox per a la seva instal·lació i bon funcionament. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en  taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
(SEIXANTA-DOS MIL QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

E86BFE05P-94 U Fe.05_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de
1465x226 cm., format per 13 safates d'alumini de 82x226 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm.
de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; una porta de 82x226 cm., d'una dulla pivotant,
formada per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per
les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug,
de 25 mm de gruix, fixat mecànicament; una porta de 150x226 cm., de dues fulles batents de
75x226 cm., i una porta de 157x226 cm., de dues fulles batents una de 75x226 cm. i l'altre de
82x226 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament, amb perforacions
circulars de 50 cm. de diàmetre per a ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm. per
evitar la intrusió. inclou joc de pivots, manilles, baldons, pany, topall de terra, fre i demés
accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral
de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

7.107,77 €

(SET MIL  CENT SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

E86BFE08P-95 U Fe.08_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 339x250
cm., format per 4 safates d'alumini de 77x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc.
inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.648,49 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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E86BFE10P-96 U Fe.10_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de
1206x250 cm., format per 8 safates d'alumini de 115x250 cm. i 3 safates d'alumini de 96x250
cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 115x250 cm., d'una fulla batent de 115x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

5.852,03 €

(CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

E86BFE11P-97 U Fe.11_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 917x250
cm., format per 8 safates d'alumini de 115x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc.
inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.450,84 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

E86BFE14P-98 U Fe.14_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 905x250
cm., format per 10 safates d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm
d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

4.392,67 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E86BFE15P-99 U Fe.15_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 983x250
cm., format per 11 safates d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm
d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional

4.770,85 €
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de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.
(QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E86BFE17P-100 U Fe.17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 431x250
cm., format per 7 safates d'alumini de 63x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc.
inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

2.094,54 €

(DOS MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E86BFE18P-101 U Fe.18_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 653x250
cm., format per una tarja fixe de vidre de 482x250 cm., de vidre aïllant d'una lluna incolora de
8 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de
14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta de pi de 35x55 m.., amb perfileria a base
d'omegues d'acer de 75x50x2 mm. soldat sobre tubs metàl·lics superior de 50x50x1.5 mm. i
inferior de 50x100x1.5 mm., acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat, de color blanc; i dues portes de 85x250 cm., d'una fulla batent de
80x250 cm. de pas i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 20 mm. de gruix, amb doble
galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de 35x35 mm. de fusta de pi, amb un
aïllament segons detalls i especificacions del projecte, inclús frontisses, maneta d'acer inox
fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i clau, cilindre mestrejable, topall de
terra i tancaportes, model segons especificacions del projecte, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

3.173,55 €

(TRES MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E881M130P-102 M2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat raspat

20,08 €

(VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E8940BJ0P-103 M2 Pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes d´imprimació antioxidant i dues
d´acabat

19,28 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E894AS01P-104 M2 Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura tipus aquatek super catorce de color
blanc, tot segons projecte.

11,63 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E898D245P-105 U Representacó de símbol minusvàlid en el paviment, amb pintura no reflectant 6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

E898D246P-106 U Pintat de conjunt d'elements de senyalització d'aparcament, incloent passos de peatons,
recorregut d'evacuació, àrees reservades, símbols de minusvàlids així com resta d'elements
reflexats en plànols i indicats per df, amb pintura no reflectora, de color a definir per df

451,74 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E898EN01P-107 M2 Pintat de paraments exteriors arrebossats o de formigó, amb pintures naturals minerals a
base de silicats, totalment resistents a la llum, s/ norma din 18363 2.4.1., amb un maxim d'un
5% en volum de substàncies orgàniques, tipus keim-granital, o procosil, colors grup i s/ carta
fabricant, aplicada amb tres capes: preparació i eliminació de les capes sinteritzades i neteja
del arrebossat amb keim-atzflussigkeit, diluit i aplicat amb raspall i posterior neteja amb aigua
1¬ ma de granital color o granital-grob si fos necessari, diluit amb spezial fixativ, aplicada

8,50 €
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amb rodet o raspall, acabat amb granital color aplicat amb rodet o pistola.
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E898PISOP-108 M Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
escollir per df.

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E898U045P-109 M2 S2b_pintat de paraments horitzontals interiors enguixats, arrebosats, de bloc o de formigó,
amb pintures naturals minerals a base de silicats, totalment resistents a la llum, s/ norma din
18363 2.4.1., amb un maxim d'un 5% en volum de substancies organiques, tipus keim-biosil
o procosil, colors a escollir per la df, grup i/ii s/ carta fabricant, aplicada amb tres capes,
inclosa preparacio de la superficie amb biosil + spezial fixativ, enmmasillat, i fregat dels
paraments. totalment acabat

5,68 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E8B2U001P-110 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E8JACOROP-111 M Subministre i col·locació de coronament de paret de 50cm de gruix, amb planxa preformada
d'alumini anoditzat de 2mm de gruix, de fins a 100 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb plecs segons detalls de projecte per formació de goteró, amb pendent cap a l'interior,
col.locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i tacs de nylon, sobre taulell de dm
hidròfug de 16mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat ancorada a l'obra. inclou resta d'elements necessaris per deixar completament
col·locat el revestiment. tot segons detalls de plànols i indicacions de df.

31,50 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E8KAESCUP-112 M Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa d'alumini lacat del mateix color que les
fusteries, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, gruix 1,5 mm, desenvolupament
35 cm. i 4 plecs, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits de finestra,
els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les portes exteriors, etc.,
compost d'un taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug,
espessor segons projecte, una planxa de poliestirè expandit eps d'alta densitat, segons
une-en 13163, de 20 mm de gruix, perfil estructural tubular i perfil perimetral en u d'acer
galvanitzat, dimensions segons detalls, i una capa de regularització de morter de ciment
hidròfug, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua, sobre la qual s'aplica l'adhesiu
bituminós d'aplicació en fred per a xapes metàl·liques, que serveix de base al perfil de
alumini. inclús segellat entre peces i unions amb els murs i fusteries. inclús p/p de peces
especials i resta d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida,
deixant la partida perfectament acabada segons especificacions dels plànols i detalls del
projecte i les indicacions de la df. els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.ami.:
ml d'obertura on va l'escopidor.

24,99 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

E8Z1A16CP-113 M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc de 6x4 mm, amb
un pes mínim de 123 g/m2

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E93617B0P-114 M2 Solera de formigó ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

14,89 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E93A14D0P-115 M2 Recrescuda i anivellament del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

E93AA3C0P-116 M2 Formació de pendents, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, amb un gruix mínim de 5cm.

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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E93ARE20P-117 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. c.amid.: m2 de superficie mesurada en planta descomptant
forats més grans d'1m2.

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E9DCGRESP-118 M2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic en format 20x20 cm., de color a
escollir per df, de proyecto dos o equivalent, en acabat natural, col.locat a l´estesa amb
morter adhesiu c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888)

25,13 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

E9G11CN0P-119 M2 P2_paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix, inclosa malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm
b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092.

9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E9G1FORBP-120 M2 Paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix amb àrids blancs, inclosa malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x
10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092.

23,31 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E9G2268CP-121 M3 Paviment de formigó hm-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color, amb formació de pendents inclosa

117,19 €

(CENT DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

E9G2468KP-122 M3 Subministre i col.locació de paviment de formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, fins a deixar la superficie
fina. inclou la formació de pendents, subministre i col.locació de fompex perimetral, encofrat i
tots els elements necesaris per la seva col.locació i protecció d'altres elements.tot segons
projecte.

103,51 €

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

E9G246QMP-123 M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7 kg/m2 de pols de quars
de color, vibratge i remolinat mecànic

10,62 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E9G2U011P-124 M2 Acabat superficial de paviment o element de formigó, amb tractament antilliscant/escombrat fi 1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

E9GZAA41P-125 M Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de pvc de 4 cm d'alçària, col.locat
amb el mateix formigó

2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E9GZU010P-126 M2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

E9M1RESIP-127 M2 P4a_subministrament i col·locació de paviment autoanivellant epoxi mastertop 1270 o
equivalent de la casa basf constructions chemicals o equivalent, de 2 mm de gruix, consistent
en una capa espatulada d'imprimació epoxi sense disolvents mastertop p611 barrejada amb
àrid de quars mastertop f1 en una proporció de 1:1 ( rendiment 0,700 kg/m2 ). inclou formació
de capa base amb el revestiment eposi sense disolvents colorejat mastertop bc 370
barrejada amb àrid de quars mastertop f1 o equivalent amb una proporció de 1:0,5 (
rendiment 3,5 kg/m2 ), sobre superfícies de formigó o morters. color a definir per df. inclou
acabat de poliuretà mat, antilliscant per aconseguir el grau d'antilliscament segons cte,
colorejat mastertop tc 445 o equivalent, amb microesferes de vidre de basf connstruction
chemicals o equivalent, amb aplicació de una capa de la barreja de la pintura de poliuretà
colorejada mastertop tc 445 amb microesferes de vidre mastertop f13v100 en una relació
1:0,20 en pes (rendiment de 0,125kg/m2) sobre la superficie acabada, color a escollir per df.
tot segons especificacions del fabricant, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

36,78 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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E9P70011P-128 M2 Sumministrament i col·locació de recrescut de paviments de 5 mm de gruix mitjà amb morter
autoanivellant hidràulic mastertop 544 de degussa construction chemicals o equivalent
(rendiment 10 kg/m2), inclús capa d'imprimació prèvia del suport amb l' imprimacion 404 o
similar (rendiment 0,400 kg/m2), extès i eliminació d'aire tancat amb rodill de pues, sobre
superfícies de formigó o morter, sense incloure la preparació del suport. amidada la
superfície executada.

16,09 €

(SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E9P72095P-129 M Sumministrament i realització de mitges canyes amb el morter epoxi mastertop 1240 b de
basf construction chemicals, consistent en una capa d'imprimació amb la resina epoxi
mastertop p 611 o equivalent (rendiment 0,08 kg/m); realització de mitja canya amb el morter
epoxi de colors mastertop bc 340 o equivalent (rendiment 4,0 kg/m); capa de sellat amb
mescla del revestiment epoxi de colors mastertop bc 310 tix o equivalent amb un 2% en pes
de l'agent tixotropant mastertop f 14 o equivalent, sobre superfícies de formigó o morter,
sense incloure la preparació del suport, color a escollir per df. tot segons especificacions del
fabricant, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

16,45 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E9P76080P-130 M2 Granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada superficial amb la rugositat
aproximada de 2,0 mm, inclús neteja del suport tractat.

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

E9U2PREFP-131 M Subministre i col·locació de sòcol de formigó prefabricat massís de la casa ica o equivalent,
de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

8,57 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E9U7ARMAP-132 M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E9U7SOCOP-133 M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E9V2BB1KP-134 M Subministre i col.locació d'esglaó de pedra artificial de color blanc, d'una peça tipus italia
sense polir i rentat a l'acid, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

40,50 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E9V2F010P-135 M P2d_subministre i col.locació de graó de formigó prefabricat massís de la casa ica model foro
o equivalent, d'una sola peça i dimensions segons plànols de detall de projecte, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

69,99 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

E9VZU001P-136 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i, de consistencia plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, acabat remolinat mecànic

18,27 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

E9Z2A100P-137 M2 Rebaixat, polit i abillantant de paviment de formigó blanc 20,12 €

(VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E9Z3POALP-138 M2 P2b_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà amb tractament antilliscant a
tota la superfície, aplicada en tres capes, amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de
malla de 420micres, la primera capa (més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en
volum de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum i la tercera i darrera serà pura, el
colindró en fresc s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i preparació
de la superfície, colors segons indicacions de df i  normativa aplicable

15,43 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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E9Z3POLIP-139 M2 P2a_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en tres capes, amb
adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de 420micres a la zona de corbes, la
primera capa (més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en volum de poliuretà, la
segona com a mínim el 70% en volum i la tercera i darrera serà pura, el colindró en fresc
s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i preparació de la superfície,
colors segons indicacions de df i  normativa aplicable

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E9Z4AA14P-140 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me
15 x 15 d: 4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

E9Z4AB24P-141 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me
30 x 15 d: 4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

E9Z5JU01P-142 M Subministre i col·locació de junta entre diferents paviments, amb perfil d'alumini tipus
schiene-e de la casa schlüter, en forma de l, model a escollir per df, completament col·locat.

20,14 €

(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E9Z5TTFOP-143 M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments de formigó, tipus 446/n-030, de
la casa deflex o equivalent, amb un ample total ocult de 150 mm, formada per estructura
d'alumini i junta de pvc, color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic,
prèvia col.locació del paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions de df.

25,90 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E9Z5TTREP-144 M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments tècnics i resines, tipus
446/b-030 de 35 mm d'alçada, de la casa deflex o equivalent, amb un ample total ocult de
80-175 mm, formada per estructura d'alumini i junta de cautxú termoplàstic, color a escollir
per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia col.locació del paviment. tot segons
plànols de projecte i indicacions de df.

28,20 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EASASE17P-145 U Se17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 276x227
cm., format per 6 safates d'alumini de 46x227 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. inclou 2 portes pivotants de 46x227 cm
cadascuna., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses,
manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

1.219,93 €

(MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EASASE18P-146 U Se18_subministrament i muntatge de porta d'accionament elèctric tipus guillotina vertical d'1
full de vidre de seguretat per a un buit d'obra total de 626x300 cm, formada per estructura de
perfils tubulars d'acer de 200x200x30 mm, per a suportar vidre de seguretat laminar de
6+6+6 mm amb butirals transparents. full equilibrat amb contrapesos protegits amb
calaixeres laterals de xapa d'acer galvanitzat, incloent cargoleria, fixacions, juntes, guies,
contrapesos, politges, mecanismes, motorització, accessoris i resta d'elements. inclou resta
d'elements i mecanismes per a la seva correcte col.locació i instal.lacio´, i pintat amb dues
capes de mini i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

22.792,34 €

(VINT-I-DOS MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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EASASE19P-147 U Se19_subministrament i muntatge de conjunt de pas d'emergència de dimensions
334x235x175 cm, format per xapes soldades de 10 mm de gruix fixades a mur mitjançant
estructura de suport amb tubs d'cer galvanitzat de 60x20x2 mm, incloent fixacions
mecàniques i pintat de tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

441,28 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EASASE20P-148 M Se20_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 30 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 30 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

34,50 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EASASE21P-149 M Se21_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 51 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 51 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

45,79 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EASASE22P-150 M Se22_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 31 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur inclinat de 31 cm. inclou acabat
pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

38,37 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EASASE23P-151 M Se23_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 27 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 27 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

33,49 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EASASE24P-152 M Se24_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 35 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 35 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

69,44 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EASASE25P-153 U Se25_subministrament i muntatge de barret de xemeneia de 415x110 cm en planta, de 8 mm
de gruix, amb costelles de 8 mm recolzat a murs de fàbrica de 25 cm cadascun, per un
ample total de 104 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

536,30 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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EASASE27P-154 U Se26_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60 per a un buit total d'obra de
252x438 cm, format per dues fulles batents de 125x438 cm, inclou subestructura de perfils
d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou
manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm,
ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df.
inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

1.610,36 €

(MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EASASE28P-155 U Se27_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de
100x223 cm, format per 1 fulla batent de 100x223 cm, inclou subestructura de perfils d'acer
galvanitzat interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges,
accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou
peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

399,71 €

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

EASASE29P-156 U Se28_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de
95x215 cm, format per 1 fulla batent de 95x215 cm, inclou subestructura de perfils d'acer
galvanitzat interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges,
accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou
peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

341,60 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EASASI00P-157 M2 Subministrament i muntatge de tancament inclinat metàl.lic de ventilació de garatge, formada
per estructura de suport formada per tubulars d'acer galvanitzat amb perfils de secció segons
plànols i detalls, recoberta amb lames de z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de
gruix, acabat pintat de color a escollir per df amb pintura a l'esmalt prèvia imprimació
fosfatant. inclou pletines i resta d'elements auxiliars i necessaris per a deixar el tancament
completament acabat segons plànols i detalls de projecte, normativa vigent, i indicacions de
la df. inclou pintat del conjunt d'elements metàl.lics amb dues mans d'esmalt sintètic d'acabat
de color a escollir per df i dues mans d'imprimació fosfatant prèvia.

88,60 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EAVJGELOP-158 M Submnistre i col·locació de conjunt de lamel·les verticals fixes realitzades amb pannells
composite larson fr de 4mm de gruix de la casa alucoli sa o equivalent, formada per làmina
exterior de 0,50mm e interio rde 0,50mm de qualitat alumini norm uneen 485-2 aleació 5005
h22, amb nucli central de mineral de 3 mm de gruix, classificació al foc b, s1, d0, segons
une-en-13501-1/2002 complint exigències del cte que determina al db-si. superfície lacada
amb acabat pvdf (25-35 micres) color ral 9016, amb imprimació de protecció per la corrosió a
la cara interir de 5micres (el subministre a obra es realitza protegit amb film plàstic de 100
um. inclòs el tall, fresat i troquelat de les planxes per la creació de les lames de composite a
les mides desitjades segons projecte. instal·lat amb modulació horitzontal i vertical de
700mm i 3540mm (modulació aprox. en mm), realitzada cada lama per dos mòduls units
entre si deixant llagues verticals, tot ell mitjanánt sistema interior amb perfils tubulars
necessaris per suportar pes e inèrcia, i ancorats a mur a través de dos cartel·les per lama.
completament instal·lat inclòs mitjans auxiliars necessaris a l'obra, transport de tots els
materials, mesures de seguretat necessàries. tot segons plànols de detalls, instruccions del
fabricant i indicacions de df.

197,22 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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EB120002P-159 M Be.02_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 122 cm. d'alçària total, amb fixació
tipus ''cassoleta'' formada per perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro
per pintar soldada de 110x8 mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de
120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm.
d'espessor cada 887.5 mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix,
característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

261,65 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EB120003P-160 M Be.03_subministrament i muntatge de passamà, format per perfil tubular rectangular de
50x100x2 mm. de ferro, remats de perfil amb xapa de ferro per pintar 50x100x2 mm., fixat
mecànicament al parament amb trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 50x50x4 mm.
separats segons detalls de projecte, i soldats al perfil tubular. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

184,07 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EB120004P-161 M Be.04_subministrament i muntatge de barana de 108 cm. d'alçada, formada per passamà i
muntants soldats de pletines de ferro de 50x5 mm., fixat mecànicament a l'estructura d'escala
segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

125,89 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EB120005P-162 M2 Be.05_subministrament i muntatge de barana, formada per bastiment, passamà i brèndoles
soldats de pletines de ferro de 50x5 mm., fixació del passamà a les brèndoles i al bastiment
mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre, dolblats i soldats, fixat mecànicament del
bastiment a l'escala de formigó, amb trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 70x70x3 mm.
separats segons detalls de projecte, soldats a pletines i fixats mecànicament a escala. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

251,95 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EB120006P-163 U Be.06_subministrament i muntatge de conjunt de tancament exterior, format per barana de
1347x120 cm., formada per pletines de ferro de 100x5 mm., amb una separació de 10 cm.
entre pletines, soldades a base de xapa de ferro doblada en forma de z de 200x200x100
mm. i 5 mm. de gruix, fixada mecànicament a muret de bloc de formigó; i una porta batent de
95x90 cm., formada per bastiment i brèndoles de pletines de ferro de 100x5 mm. soldades,
inclús frontisses de ferro vistes i sistema de tancament mitjançant passador (baldó) inferior.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.954,15 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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EB120007P-164 U Be.07_subministrament i muntatge de conjunt de tancament d'escala, format per perfils
tubulars quadrats de 30x30x3 mm., separats cada 40 mm., i fixats mecànicament a base
d'escala i a cantell d'escala. inclou passamà de pletines de ferro de 50x5 mm. fixades al
parament mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre, doblats i soldats segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

358,61 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EB12001AP-165 M Be.01a_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 102 cm. d'alçària total, amb
fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina
de ferro per pintar soldada de 110x8 mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa
de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de
120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm.
d'espessor cada 887.5 mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix,
característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

232,56 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EB12001BP-166 M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 105 cm. d'alçària total, amb
fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines
laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8
mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona
neutre, fixada mecànicament, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

242,26 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EB1201B2P-167 M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 120 cm. d'alçària total, amb
fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines
laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8
mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona
neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x10 mm. fixada
mecànicament cada 500 mm., p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

276,20 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EB120S01P-168 U Se.01_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 70 cm. d'amplada i 430 cm.
de llargada, formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 17 graons de 17.8x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3
mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

4.173,76 €

(QUATRE MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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EB120S02P-169 U Se.02_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 215 cm.
de llargada, formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 6 graons de 18x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm.
de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

2.297,44 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB120S03P-170 U Se.03_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 172 cm.
de llargada, formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 4 graons de 15x28 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm.
de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1.838,78 €

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EB120S04P-171 U Se.04_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de
424x305 cm., formada per dues portes batents, de 110x305 cm. i l'altre de 307x305 cm.,
formades per bastiment de perfis tubulars metàl:lics rectangulars de 50x50x3 mm., brèndoles
verticals de perfils tubulars metàlics de 20x50x2 mm. soldats a bastiment i separats 100 mm.,
amb bastiment de perfils metàl·lics rectangulars de 100x50x3 mm. i perfils en l de 160x80x3
mm. soldats a perfil rectangular i fixats mecànicament a mur de formigó, segons
especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, barra antipànic per a porta
petita, baldó inferior a porta gran, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

2.512,13 €

(DOS MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EB120S05P-172 U Se.05_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total
de 323x250 cm., format per una porta basculant de 313x250 cm., amb una porta d'accés
peatonal integrada de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat,
d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta, inclús joc de ferraments, tirants de subjecció, ferratges, manetes,
passadors, pany de contacte, barra antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a
obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus per
plaça d'aparcament i set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

1.570,18 €

(MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EB120S06P-173 U Se.06_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de
365x100 cm., formada per una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat
de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a remat de
formigó, i marc perimetral: perfil d'acer galvanitzat en l de 150x75x3 mm. fixat mecànicament
a formigó, segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

888,99 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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EB120S07P-174 U Se.07_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de
419x665 cm., formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament,
una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats,
separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

6.758,73 €

(SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EB120S08P-175 U Se.08_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de
3110x250 cm., formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a l'estructura
principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de 150x75x3
mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

18.852,25 €

(DIVUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EB120S09P-176 U Se.09_subministre i muntatge de conjunt de tancament, per unes dimensions totals de
1335x408 cm., format per una porta d'una fulla batent de 167x408 cm., formada per un
bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm.,
fixats mecànicament a estructura principal, marc perimetral perfil en l d'acer galvanitzat de
50x30x3 mm. soldada a bastiment, chapa e=8mm soldada al perfil en l i acabat per una de
les cares amb formigó ''in situ'', segons especificacions i detalls de projecte; i una reixa de
ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 1168x408 cm., formada per una
estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5
cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3
mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer
galvanitzat de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal,
segons especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes,
ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

13.208,25 €

(TRETZE MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EB120S10P-177 U Se.10_subministre i muntatge de marxapeu, per unes dimensions totals de 366 cm. de
longitud, format per una xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 68 cm. de
desembolupament, com a màxim, amb tres plecs, segons detalls de projecte, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre tac de fusta, dimensions i característiques segons
especificacions i detalls del projecte. tot el conjunt acabat envernissat. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

208,58 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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EB120S11P-178 U Se.11_subministre i muntatge de marc perimetral metàl·lic, per un buit de dimensions totals
de 85x210 cm., format per una xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 85 cm. de
desembolupament, segons detalls de projecte, muntat i col.locat a l'obra amb soldadura. tot
el conjunt acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

587,89 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EB120S12P-179 U Se.12_subministre i muntatge de tarja de vidre fixe, per unes dimensions totals de 40x240
cm., amb vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb butiral transparent, de 3+3 mm
de gruix i cambra d'aire intermitja de 8 mm., col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini; i premarc, bastiment i llistonet de peltina de ferro de 150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5
mm. respectibament. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

348,39 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EB120S13P-180 U Se.13_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm.,
format per una porta batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub
d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

343,53 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EB120S14P-181 U Se.14_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 75x215 cm.,
format per una porta batent metàl·lica d'una fulla, de 65x210 cm. de pas, amb bastidor de tub
d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

246,57 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EB120S15P-182 U Se.15_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de
1953 cm. i alçada variable entre 214 cm. i 150 cm., formada per tres portes pivotants, dues
de 316x214 cm. i una de 356x150 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular
de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base separades
cada 100mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3
mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment; i una tarja
fixe intermitja de 954 cm. i alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic tubular
rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base
separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular
de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars
quadrats de 30x30x3 mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base de barana a
posteriori, tot segons especificacions del projecte. inclou formació de rampa d'accés de
vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons
detalls i especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i

12.067,51 €
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detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés.
(DOTZE MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EB120S16P-183 U Se.16_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de
3050 cm. i alçada variable entre 245 cm. i 197 cm., formada per dues portes pivotants, una
de 152x245 cm. i una de 404x197 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular
de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base separades
cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3
mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment a la porta
gran, i pivot, tancament amb pany i clau, control remot i barra d'accionament antipànic a la
porta petita, i 2 unitats de perfil tubular rectangular de 80x30x2 mm. soldats al perfil en l per a
instal·lació de pany; i un dues targes fixes intermiges, una de 1917 cm. i l'altre de 575 cm., i
alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm.,
brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base separades cada 100 mm., i
rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats
mecànicament a paviment i soldat a base de barana a posteriori, tot segons especificacions
del projecte. inclou formació de rampa d'accés de vehicles amb xapa d'acer color natural de
12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons detalls i especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

22.880,54 €

(VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB12BAMUP-184 M Subministre i co·locació de conjunt de barana, de 120cm d'alçada total, formada per
passamà superior, inferior i muntants cada 150cm, tot amb pletina d'acer de secció 5x50mm,
soldats entre si i soldada a pletina d'acer de secció 5x250mm col·locada amb fixacions
mecàniques sobre forjat. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris
per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

66,51 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EB12BS13P-185 U Se.13'_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm.,
format per una porta batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub
d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

343,53 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EB12BVIDP-186 M Subministre i co·locació de conjunt de barana de vidre, de 120cm d'alçada, formada per vidre
laminar 8+8mm amb butiral tansparent, amb cantells polits, col·locat amb silicona sobre
pletines d'acer de 10mm, en forma d'u, secció segons plànols de detall, i perfils d'acer en
l150x150mm, i ancorades a forjat amb fixacions mecàniques. inclou passamà superior
calibrat amb forma de u amb pletines. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements
necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de
detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

162,37 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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EB12REMAP-187 M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per malla
electrosoldada d'acer, amb pas de malla 100x100x10mm,amb perfils perimetrals i ancorada
a llosa d'escala amb perfils d'acer tipus l50x50x5mm i l40x45x5mm i pletines de secció
5x50mm, ancorats amb fixacions mecàniques. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt
sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com
elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt.. tot segons
plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

91,83 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EB12RETUP-188 M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per perfils tubulars
verticals d'acer pintat, de secció 30x30x3mm, col·locats cada 100mm sobre perfils angulars
50x50x5mm i platina 10x150mm i ancorats a llosa de formigó amb fixacions mecàniques.
inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues
d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. . tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

122,39 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EB12SE01P-189 U Subministre i col.locació de porta estanca d'accés a cambra ''humida'', de 210x60 cm de pas,
d'acer, de la casa ucalsa o equivalent, incloent part proporcinal de mecanismes de
tancament, maneta giratòria, part vidriada, ferratges i accessoris. inclou pintat del conjunt
metàl.lica amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou resta de peces especials, accessoris i elements per a deixar el conjunt
de la porta perfectament col.locat i acabat. tot segons plànols i detalls de projecte i
indicacions de df.

1.165,01 €

(MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EB12XTENP-190 M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per malla
metàl·lica tipus x-tend de la casa carltahl o equivalent, de cables d'acer inoxidable, cable de
diàmetre 1,5mm, format del rombe de la malla 80x139mm, amb cable perimetral de 8mm de
diàmetre d'acer inoxidable, ancorada a llosa d'escala, s/detalls, inclosos ulls premsats,
terminals de muntatge, anelles i resta de ferratges i d'elements necessaris de la casa carl
stahl o equivalent s/plànols. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, muntatge del conjunt per
empresa especialitzada i homologada, així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall, indicacions de df i
del fabricant. comprovació de mides a obra.

199,61 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EB14PAF1P-191 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà de fusta de pi pintat, amb forma trapezoidal i
secció 15-40x200mm, segons plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de
fusta de pi de 40x50mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a
l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta
d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de detalls
de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

66,67 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EB14PAF2P-192 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà rectangular de fusta de pi pintat, de secció
40x60mm, segons plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi
de 40x40mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt
sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements
necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

41,36 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EB14PAQUP-193 M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular
rectangular d'acer de secció 50x100.2mm, fixat amb pletina metàl·lica d'acer massissa de
secció 50x50x4mm per a subjecció de passamà, ancorada a parament vertical cada 100 cm
mitjançant fixacions mecàniques, tot segons plànols de detall. inclou remats finals del
passamà així com l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una
capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

38,75 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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EB14PAREP-194 M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per pletina massissa
d'acer de secció 5x50mm, fixada a tubulars verticals amb rodons massissos d'acer de 10mm
de diàmetre, tot segons plànols de detall. inclou l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics
a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta
d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida.. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

34,68 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EB14PAROP-195 M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular
circular d'acer de 30mm de diàmetre, fixat a reixa vertical amb rodons massissos d'acer de
diàmetre 8mm, soldats cada 100 cm, tot segons plànols de detall. inclou remats finals del
passamà així com l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una
capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. . tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

36,72 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EB14SI04P-196 M Si04_subministrament i muntatge de passamà de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre, amb pletines d'acer galvanitzat col·locades a la mateixa distància en cada tram,
amb un màxim de 2.00 m.,, fixat a l'estructura o la paret existent. inclou els remats als
extrems format per pletines d'acer galvanitzat, cantell soldat i polit, embellidor circular de 50
mm., de xapa d'acer galvanitzat, de 2 mm d'espessor, col·locat amb cargola avellanats. tot
segons plànol de detall de projecte.

47,19 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EBA1G130P-197 M Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EBA1VORAP-198 M Pintat de vorades de formigó, de color groc, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals 4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EBA2I005P-199 U Pintat de caràcter numèric en paviment i paraments verticals amb pintura no reflectora, amb
mitjans manuals

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

ED5A1600P-200 M Drenatge amb tub circular ranurat de pvc de d 160 mm. inclús p/p de junts i peces
complementàries; reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del
tub amb grava filtrant sense classificar. totalment col·locada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada.

12,29 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

ED5HCANAP-201 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada, de 10,2 cm de
fondària, amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó
hm-20/p/10/i

94,02 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

ED5L1210P-202 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada
per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2,
col.locada sense adherir

11,04 €

(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

ED5L1410P-203 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada
per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm de gruix i 950 g/m2,
col.locada sense adherir

11,56 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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EDN1SI05P-204 U Si05_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular de 40x150 cm., format
per lames en z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb
subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.;
amb coberta i remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm
de gruix. inclús p/p de fixació a suport mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent
de 20x20x8mm, fixades mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons
especificacions de plànols i indicacions de ls df.

493,90 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EDN1SI5BP-205 U Si05b_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular en l de 175 cm. en el
costat mes llarg i 60 cm. en el mes curt, i 40 cm. d'ample, format per lames en z de xapa
plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer
galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta i remats de cantonades i
minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport
mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades mecànicament
al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons especificacions de plànols i indicacions de
ls df.

624,76 €

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

EF00CO08P-206 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-200, rigidesa SN-8kN/m², amb doble
paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou
p.p. de material auxiliar de muntatge.

18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EF00CO09P-207 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-250, rigidesa SN-8kN/m², amb doble
paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou
p.p. de material auxiliar de muntatge.

24,15 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EF00CO10P-208 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-315, rigidesa SN-8kN/m², amb doble
paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou
p.p. de material auxiliar de muntatge.

32,29 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EF00DESMP-209 U DESMUNTATGE I RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT PROVISIONAL PER
TAL DE SEPARAR LA XARXA AMB LES DUES ESCOMESES EXISTENTS (CARRER
DULCET I TENIENTE CORONEL VALENZUELA) I CONNEXIÓ DELS POUS I BOMBES
EXISTENTS A LES DUES ESCOMESES. INCLOS CÀRREGA MANUAL DE RUNA A CAMIÓ
O CONTENIDOR

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

EF02BE0500P-210 Un Subm. i col. de clavegueró de fundició benito delta ref. sf570 amb una alçada de 570 mm. i
dimensions del marc de 570x305 mm. sortida de 195 mm. reixa de classe c-250. s'inclou
material auxiliar de muntatge. (r-02)

135,83 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EF02CA2500P-211 Un Subm. i col. de clavagueró sifònic cainox mod. 766.403.110, fix, vertical, amb sortida de ø
110 mm. d'acer inoxidable. s'inclou cistella filtrant, reixa tipus tramex i p.p. de material
auxiliar de muntatge. (r-01)

262,89 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EF30BE36P-212 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa classe c-250 funditubo
mod. crpf110 de 1000x140 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.

40,07 €

(QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EF30TR01P-213 Un Subm. i col. de reixa tramex 700x500 mm. galvanitzada tipus dentada amb pletina de 10/2
per muntatge cargolat, amb una malla de 30x30 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.
(r-04).

37,75 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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EF31BE11P-214 UN Subm. i col. de tapa d'arqueta de fosa dúctil BENITO INNOVA ref. T2061N, tapa i marc
rodons, C-250, amb un diàmetre de 805 mm. i un diámetre de pas de 600 mm. S'inclou
material auxiliar pel seu muntatge.

59,74 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EF31FU05P-215 UN Subm. i col. de registre de fundició dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 50 T0 FD
clase B-125 de 500x500 mm. amb marc quadrat.

31,96 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EF58AP03P-216 UN Subm. i col. d'equip de bombeig compacte per a aigües fecals ABS mod. PIRAÑAMAT 100.
Connexió directa al inodor amb possibilitat de connexió a un lavabo, una dutxa i un bidet.
Característiques:
* DN descàrrega: DN-25/32.
* Tensió nominal: 220-240 V.
* Longitut cable: 2 m.
* Potència motor. 1'1 kW.
* Intensitat nominal: 4.7 A.
* Pes: 9 kg.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

352,77 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F9363G11P-217 M3 Base de formigo de resistencia de 15n/mm2 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

60,34 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9365H51P-218 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

76,96 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F96511C5P-219 M Vorada recta/corba de peces de formigó, de 12x20 cm, classe r 3,5 (une 127025), col.loda
horitzontal, sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

18,16 €

(DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

F96AU020P-220 M Formació de canal per recollida d'aigües en trasdosat del mur de formigó, realitzat amb una
peça de bloc de formigó de 10 cm, reomplerta amb formigó i fixada a solera amb esperes de
d 6 mm, amb formació de pendents fins a arqueta de recollida d'aigues inclosa i p.p. de
connexió a xarxa de sanejament.

19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F9F5REPLP-221 M2 P2d_subministre i col.locació de paviment per a replà d'escala de formigó prefabricat massís
de la casa ica model foro o equivalent de dimensions i especejament segons plànols de
detall de projecte, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

61,83 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F9G1QUICP-222 M2 Acabat de coberta amb formigó porós blanc, tipus tenis quick o equivalent, color blanc amb
addició de colorant, de 20 cm de gruix mitjà i gruix mínim a exteriors de 5 cm i resta variable
segons secció de coberta. inclou part proporcional de formació de juntes a paviment.

26,01 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FD5HU005P-223 M Subministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó
polimèric de 15 cm d'amplària, de la casa aco o equivalent, amb reixa d'acer galvanitzat,
encastada en dau de 40 x 45 cm

141,03 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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FDD15099P-224 m Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col.locades amb morter mixt 1:0,5:4

63,97 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FDD1A095P-225 M Subministre i col.locació d'annell de formigó prefabricat d'ajust i anivellació de 700 mm de
diàmetre interior al primer tram, de 800 mm de diàmetre interior al segon tram i de 1200 mm
de diàmetre interior al tram final. inclou mòdul de connexió amb con excèntric, mòdul de llosa
de reducció, unions amb junta elàstcia i unió amb tubs formant mitja canya i retallant semi
volta superior un cop connectat. tot segons normativa municipal de barcelona, segons clavsa,
plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

119,51 €

(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FDDZS005P-226 U Subministre i col.locació de graó per a pou de registre circular, amb les potes inclinades de
manera que es puguin empotrar 10 cm roscant a parets, amb una amplada total de 37 cm,
format amb vareta de 12 mm de diàmetre i recobriment de polipropilè, incloent aleta lateral
per evitar relliscades i gravat superior per augmentar l'adherència. tot segons normativa
vigent, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

16,96 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G3L5UY01P-227 m2 Projectat de paret de soterrani amb formigó projectat HA-25, de 15 cm de gruix, inclou la
col.locació de malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col.locada fixada de forma mecànica sobre estructura
portant resistent.

80,89 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G7811100P-228 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ecr-1

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GDKZTAP1P-229 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa per a pericó, de fosa grisa model barcelona
d-93a d-400 de 900x900 mm exterior, de la casa fábregas o equivalent, de 600 mm de
diàmetre interior lliure, homologada per l'ajuntament de barcelona i clavsa, segons plànols i
detalls de projecte i indicacions de df.

307,52 €

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

K12CGONDP-230 U Submnistre i instal·lació de conjunt de gòndola pel manteniment i neteja de la façana de
l'edifici, model sg10 de la marca techgondola o equivalent, disenyada i fabricada segons
norma europea une-en 1808, marcat ce ; inclòs carril de traslació amb erfil ipn 140 amb
imprimació, inclòs transport. tot segons especificacions de fabricant

44.014,62 €

(QUARANTA-QUATRE MIL CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

K88RQ302P-231 M2 Reparació de parament amb revestiment de gruix 3 cm de morter amb additius, mixt de
ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc, acabat amb dues capes de
líquid protector per a acabats tenyit amb colorant

64,22 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

NOTAP-232 PA NOTA: Els equips de bombeig forman part del projecte específic de xarxes enterrades. 0,00 €

(ZERO EUROS)

PPA0PRE4P-233 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el pressupost, les mostres
necessàries per a la correcte realització de les partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i model especificat o
equivalent. per a poder modificar qualsevol dels materials prescrits caldrà presentar a la df la
documentació tècnica necessària i la posterior autorització de la df acceptant el canvi de
material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el material prescrit en projecte

0,00 €

(ZERO EUROS)
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PPA0SS01P-234 Pa Partida alçada d'abonament íntegre pre a l'execució, subministrament i reposició de tots els
elements, mitjans i personal necessari per al compliment de totes les mesures de seguretat i
salut durant l'execució de les obres segons normativa vigent i estudi de seguretat.

31.933,13 €

(TRENTA-UN MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)



QUADRE DE PREUS 2



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1652TRFA M2 Envà per aplacat d'intradós de façana amb plaques de guix laminat amb perfileria de planxa
d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm
i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb doble placa de
guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament, inclòs el tractament de forats,
replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i acabat per pintar.

22,36 €

Altres conceptes 22,36000 €

P-2 1652UF36 M2 E1d_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos
muntants verticals entre 66 i 75 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 66 i 75 mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat
26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, triple aplacat per les dues cares amb plaques de guix
laminat resistents al foc de 15 mm de gruix, fixades mecànicament, inclòs el tractament de
forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i acabat per pintar.
ei180-57db:15+15+15+70/llana mineral/+15+15+15 (plaques tallafoc)

76,65 €

Altres conceptes 76,65000 €

P-3 1652UN12 M2 E1a_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb
muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat
26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat de
15 mm de gruix, fixada mecànicament, inclòs el tractament de forats, replanteig auxiliar,
anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i acabat per pintar. ei30-45db:15+48/llana mineral/+15

35,55 €

Altres conceptes 35,55000 €

P-4 1A230TC1 U T.c1_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de
300x250 cm., format per una porta batent metàl.lica d'una fulla, de 105x250cm de pas, i un
panell batent metàl·lic d'una fulla de 193x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i integrat amb
pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència
al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de
45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte.
inclou passador incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el
conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

1.818,20 €

BAQD0TC1 U T.c1_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 300x250 cm., format per una porta
batent metàl.lica d'una fulla, de 105x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una fulla de
193x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i integrat amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot
el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta
d'elements segons especificacions del projecte, amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou passador incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.808,45000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-5 1A230TC2 U T.c2_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de
322x250 cm., format per una porta batent metàl.lica d'una fulla, de 90x250cm de pas, i un
panell batent metàl·lic d'una fulla de 232x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i integrat amb

2.007,29 €
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pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència
al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de
45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte,
amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou passador
incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

BAQD0TC2 U T.c2_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 322x250 cm., format per una porta
batent metàl.lica d'una fulla, de 90x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una fulla de
232x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i integrat amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot
el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta
d'elements segons especificacions del projecte, amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou passador incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.997,54000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-6 1A230TC3 U T.c3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 80x220 cm.,
format per una porta de pas pivotants de 80x220 cm. i 60 mm de gruix, pannellat per les dues
cares amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de
16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de
dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada geze o equivalent,
manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent,
fre encastat a terra geze o equivalent. inclou premarc ancorat al forjat. tot el conjunt acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

572,94 €

BAQD0TC3 U T.c3_fusteria interior, per un buit d'obra total de 80x220 cm., format per una porta de pas
pivotants de 80x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres
de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb
doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de dimensions segons divisòria,
inclús joc de pivots regulables en alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model
2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, fre encastat a terra geze o equivalent.
inclou premarc ancorat al forjat. tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús formació de pas
d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

563,19000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-7 1A230TC4 U T.c4_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de
270x220 cm., format per tres portes de pas pivotants de 90x220 cm. i 60mm de gruix,
pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb
doble galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada geze
o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó
fsb o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o

1.910,51 €
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equivalent, fre encastat a terra geze o equivalent. tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús formació
de pas d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

BAQD0TC4 U T.c4_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 270x220 cm., format per tres
portes de pas pivotants de 90x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de
gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de dimensions segons
divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb,
model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop bmh d'acer
inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, fre encastat a terra geze o
equivalent. tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes
elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.900,76000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-8 1A230TE1 U T.e1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 323x220 cm.,
format per un panell corredís metàl·lic de 320x220 cm., amb porta d'emergència incorporada,
de 80x220cm., formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert
homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament
acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del
projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat
manual, model i característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df. tot
el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

2.214,72 €

BAQD0TE1 U T.e1_fusteria interior, per un buit d'obra total de 323x220 cm., format per un panell corredís
metàl·lic de 320x250 cm., amb porta d'emergència incorporada, de 80x220cm., formats per
bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència
al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou
sistema d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat manual, model i
característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

2.204,97000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-9 1A230TE2 U T.e2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 765x244 cm.,
format per un panell corredís metàl·lic múltiple de tres fulles de 255x244 cm. cadascuna, amb
una porta d'emergència incorporada en una d'elles, de 80x220cm., formats per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment
d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una
resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges,
manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou sistema
d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat manual, model i
característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria

5.801,76 €
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perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

BAQD0TE2 U T.e2_fusteria interior, per un buit d'obra total de 765x244 cm., format per un panell corredís
metàl·lic múltiple de tres fulles de 255x244 cm. cadascuna, amb una porta d'emergència
incorporada en una d'elles, de 80x220cm., formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert
de fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot
el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta
d'elements segons especificacions del projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat,
sistema de detecció d'incendis i rearmat manual, model i característiques segons
especificacions del projecte i indicacions de la df. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

5.792,01000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-10 1A230TE3 U T.e3_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de
586x244 cm., format per una porta corredissa de 586x244 cm., amb una porta d'accés
peatonal integrada de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat,
d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta, inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls,
cobreguia, agafadors, ferratges, manetes, passadors, pany de contacte, barra antipànic per
la porta peatonal, elements de fixació a obra i demés accessoris necessaris i resta
d'elements segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus per plaça d'aparcament
i set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

8.736,85 €

BAQD0TE3 U T.e3_porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de 586x244 cm., format per una
porta corredissa de 586x244 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220 cm.
de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb
equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta, inclús sistema
de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia, agafadors, ferratges, manetes,
passadors, pany de contacte, barra antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a
obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements segons especificacions del projecte.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús un emissors
radiocomandament i claus per plaça d'aparcament i set de reserva, p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

8.727,10000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-11 1A23BPA1 U T.pa1'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x220 cm.,
format per una porta metàl·lica d'una fulla de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i

737,01 €
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elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

BAQDBPA1 U T.pa1'_fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x220 cm., format per una porta metàl·lica
d'una fulla de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

727,26000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-12 1A23TPA1 U T.pa1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x250 cm.,
format per una porta metàl·lica d'una fulla de 90x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

785,50 €

BAQDTPA1 U T.pa1_fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x250 cm., format per una porta metàl·lica
d'una fulla de 90x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

775,75000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-13 1A23TPA2 U T.pa2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250
cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

833,97 €

BAQDTPA2 U T.pa2_fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per una porta
metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot

824,22000 €
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el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox
reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh
d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o
equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 9,75000 €

P-14 1A23TPA3 U T.pa3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 121x220
cm., format per una porta metàl·lica de dues fulles batents, una de 82x220 cm. i l'altre de
39x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat
per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, tancaportes ocult geze o equivalent i
passador incorporat a cantell de fulla petita. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

882,46 €

BAQDTPA3 U T.pa3_fusteria interior, per un buit d'obra total de 121x220 cm., format per una porta
metàl·lica de dues fulles batents, una de 82x220 cm. i l'altre de 39x220 cm. de pas, format
per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per
resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent, tancaportes ocult geze o equivalent i passador incorporat a cantell de
fulla petita. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

872,71000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-15 1A23TPI1 U T.pi1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 294x250 cm.,
format per un panell batent metàl·lic d'una fulla de 294x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), acabat per una cara amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou passador incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust
final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

1.435,18 €

BAQDTPI1 U T.pi1_fusteria interior, per un buit d'obra total de 294x250 cm., format per un panell batent
metàl·lic d'una fulla de 294x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert
de fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), acabat per una cara amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de
gruix, amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús

1.425,43000 €
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ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou passador
incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 9,75000 €

P-16 1A23TPI2 U T.pi2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm.,
format per una porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat, acabat per una cara amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb un aïllament acústic de
45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer
inox fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop i
clau bmh d'acer inox o equivalent, cilindre keso perfil europeu maestrejable o equivalent i
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

833,97 €

BAQDTPI2 U T.pi2_fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per una porta metàl·lica
d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat,
acabat per una cara amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana,
dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb un aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses
ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o
equivalent, bocaclau d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop i clau bmh d'acer inox o
equivalent, cilindre keso perfil europeu maestrejable o equivalent i topall de terra d'acer inox
fsb o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

824,22000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-17 1A23XPA2 U T.pa2'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x220
cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla de 110x220 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

833,97 €

BAQDXPA2 U T.pa2'_fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x220 cm., format per una porta
metàl·lica d'una fulla de 110x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot
el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox
reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh
d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o
equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria

824,22000 €
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perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 9,75000 €

P-18 E213U210 ut Actuacions a fer sobre les parts massisses (cara interior i exterior) de la façana existent de la
Plaça Eusebi Güell i carrer Dulcet consistents en: repicat selectiu d'arrebossat malmès i/o
bufat, cosit d'esquerdes existents amb grapes de 40 cm de llargària d'acer inoxidable de 8
mm de diàmetre col.locades cada 50 cm amb morter tixotròpic de reparació, repicat selectiu
de motllures i cornises en mal estat i formació de noves motllures i cornises, neteja de canal i
reparació de trams malmesos, neteja de tota la superfície amb aigua a pressió i sabó neutre i
posterior pintat amb pintura als silicats de dos colors. A més a més i només per la cara
interior, s'inclou: el repicat d'enrajolats i d'altres revestiments decoratius de la cara interior,
tall de caps de bigues metàl.liques, raspatllat mecànic de tots els elements metàl.lics i
passivat amb dues mans de resines d'epoxy. Inclòs part proporcional de remats i de
disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris.

15.200,00 €

Sense descomposició 15.200,00000 €

P-19 E213U211 ut Actuacions a fer sobre les obertures de la façana existent de la Plaça Eusebi Güell i carrer
Dulcet consistents en: tapiat amb totxo massís la obertura de sota la caixa d'accés resseguint
les línies d'ombra i enrasant tant la cara exterior com la interior, tapiat amb totxo massís de
porta i antiga tanca revestit amb pedra granítica i moltllura igual a l'existent, enderroc de
paret existent per a formació de noves obertures a partir de les finestres altes ja existents
(des de llina existent fins a part superir del sòcol existent) inclosa la formació de brancals i
ampit i el seu arrebossat, enderroc de totes les fusteries i reixes existents de les finestres i
posterior repàs de llindes, brancals i ampits. Inclòs part proporcional de remats i de disposicio
dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris.

13.040,00 €

Sense descomposició 13.040,00000 €

P-20 E213U255 m Suministre i col.locació de punxes anticoloms, amb base i punxes de punta rodona d'acer
inoxidable 302, de 50 cm de llarg per 18 cm d'ampla i 80 punxes per metre. Punxes de 11,5
cm de llargada i 1,3 mm de diàmetre, collat sobre suport amb 6 cargols d'acer inoxidable per
metre. S'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris.

23,85 €

Sense descomposició 23,85000 €

P-21 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,72 €

Altres conceptes 1,72000 €

P-22 E2212422 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i
carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de
terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball. Inclou, també, l'enderroc, excavació i càrrega sobre camió de: antics fonaments,
construccions de tot tipus, pous, arquetes i instal.lacions enterrats dins del terreny a rebaixar.

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

2,72 €

Altres conceptes 2,72000 €

P-23 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de
terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en
petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball.

6,28 €
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criteri 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 facin falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Altres conceptes 6,28000 €

P-24 E2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de
terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en
petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball.

criteri 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 facin falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-25 E2222433 M3 Excavació de rases i pous de fins a 3.5 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de
terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en
petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball.

criteri 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 facin falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,63 €

Altres conceptes 6,63000 €

P-26 E222B423 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclus part proporcional
d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

criteri 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.

6,46 €
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inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Altres conceptes 6,46000 €

P-27 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i
refinat de fons amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

1,67 €

Altres conceptes 1,67000 €

P-28 E2241200 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i
refinat de fons amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

2,48 €

Altres conceptes 2,48000 €

P-29 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del pn

11,52 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-30 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 38,02 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 37,41530 €

Altres conceptes 0,60470 €

P-31 E2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,56 €

Sense descomposició 5,56000 €

P-32 E2R3TRAN M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi geotècnic ) a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, temps d'espera, transport i descarrega de les terres a
l'abocador autoritzat més proper, taxes, cànon d'abocador, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball. inclou part proporcional de volum residual de terres contaminades
incloent cànon especial d'abocador. inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el catàleg europeu de residus
(orden mam/304/2002). la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%

7,34 €

B2RA7L00 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

3,58000 €

Altres conceptes 3,76000 €

P-33 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
fins a l'abocador autoritzat més proper a l'obra ( incloent qualsevol distància necessària ).
inclou taxes i cànon d'abocador.

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-34 E2R6503A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsevol distància.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li

6,00 €
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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.
es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Altres conceptes 6,00000 €

P-35 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3, incloent cànon i taxes d'abocador.

4,40 €

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

4,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 E2RA6360 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >=
1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el catàleg
europeu de residus (orden mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
no inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

5,93 €

B2RA6360 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >=
1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el catàleg
europeu de residus (orden mam/304/2002)

5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.
criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

9,08 €

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

5,36655 €

Altres conceptes 3,71345 €

P-38 E4415325 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura.s'inclou: disposicio dels
mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, col.locacio de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines a la zona de treball, neteja acurada dels elements a soldar, talls,
ajustaments i mermes, replanteigs, i amolament de les soldadures en cas de solicitar-ho la df,
taladres, acartelat de perfils, mecanització i muntatge amb peces especials, elements de
fixació i anclatge, plaques, rigiditzadors, inclus error de laminació, segons nte-eas/eav i
nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la dt, d'acord amb els
criteris següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,71 €

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

1,14000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-39 E45CU012 Ut Formació de perforació de forjats i murs amb corona de diamant de diferents diametres per
pasos d'instal.lacions, inclou el seu sellat en els casos necesaris.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-40 E5113371 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 7 cm
de gruix, col.locat sense adherir

7,15 €
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B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 3,60000 €

Altres conceptes 3,55000 €

P-41 E5452348 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada
24 a 28 cm, de gruix 0,7 mm, amb una inèrcia entre 15 i 16 cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5
kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques, amb part
proporcional de perfil en l30x60mm d'acer galvanitzat de remat perimetral fixat
mecànicament.

19,73 €

B0CH2348 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada
24 a 28 cm, de gruix 0,7 mm, amb una inèrcia entre 15 i 16 cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5
kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques, amb part
proporcional de perfil en l30x60mm d'acer galvanitzat de remat perimetral fixat
mecànicament.

15,78150 €

B0A5AA00 U Cargol autoroscant amb volandera 0,38500 €

Altres conceptes 3,56350 €

P-42 E561FE02 U Fe.02_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total de 1450x210 cm.,
format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat
incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de 6x20 cm. sobre estructura metàl·lica
tubular de 4x10x20 mm i canaló perimetral de xapa metàl·lica. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

17.752,21 €

B0CAFE02 U Fe.02_lluernari, per un buit d'obra total de 1450x210 cm., format per vidre aïllant d'una lluna
incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de gruix, i
cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils
travessers d'alumini de 6x20 cm. sobre estructura metàl·lica tubular de 4x10x20 mm i canaló
perimetral de xapa metàl·lica. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

17.716,00000 €

Altres conceptes 36,21000 €

P-43 E561FE07 U Fe.07_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total de 85x3740 cm.,
format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat
incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de secció 52x150 mm., canaló
perimetral estructural format per perfils en l de 180x170x10 mm. i perfils en t de 180x170x10 i
xapes metàl·liques de remat, i perfils tubulars de 60x30x3 mm. fixats al perfil en t, inclús
aillament tèrmic de 6 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

6.201,42 €

BOCAFE07 U Fe.07_lluernari, per un buit d'obra total de 85x3740 cm., format per vidre aïllant d'una lluna
incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de gruix, i
cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils
travessers d'alumini de secció 52x150 mm., canaló perimetral estructural format per perfils en
l de 180x170x10 mm. i perfils en t de 180x170x10 i xapes metàl·liques de remat, i perfils
tubulars de 60x30x3 mm. fixats al perfil en t, inclús aillament tèrmic de 6 mm. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

6.165,21000 €

Altres conceptes 36,21000 €

P-44 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

10,37 €
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Altres conceptes 10,37000 €

P-45 E5Z1EUK0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x10 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

19,35 €

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,13518 €

B0FA12A0 U Totxana de 29x14x10 cm 2,47065 €

Altres conceptes 16,74417 €

P-46 E5Z2FZKA M2 Solera d'encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

13,86 €

B0F95230 U Encadellat ceràmic de 50x20x3 cm 2,20500 €

Altres conceptes 11,65500 €

P-47 E5Z2MOR3 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3
cm de gruix, amb acabat fratassat

1,90 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-48 E5Z2U010 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 2
cm de gruix, amb acabat fratassat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb
els paraments

1,53 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-49 E5ZD5DC4 M Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40
cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

10,11 €

B5ZD1DC3 M Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs

4,03920 €

B5ZZAEJ0 U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,36000 €

Altres conceptes 5,71080 €

P-50 E5ZDU010 M Subministre i col.locació de perfil d'alumini per suport de lamina de butil fixada al parament
amb fixacions mecaniques i segellat superior amb poliuretà

3,03 €

B5ZDU010 M Perfil d'alumini per suport de lamina de butil 0,66000 €

B5ZZAEJ0 U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,27000 €

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 0,64075 €

Altres conceptes 1,45925 €

P-51 E5ZH5DJ4 U Bunera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb
fixacions mecàniques

24,66 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

0,80000 €

BD515DJ1 U Bunera sifònica de pvc rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica 8,34000 €

Altres conceptes 15,52000 €

P-52 E5ZHEPGR U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la membrana impermeabilitzant amb unió
química en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb tapa antigrava metàl·lica.

25,42 €

BD51EPGR U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la membrana impermeabilitzant amb unió
química en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb tapa antigrava metàl·lica.

10,41000 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

0,80000 €

Altres conceptes 14,21000 €

P-53 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment cem ii. c.amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i

28,05 €
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8m2.

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 6,86400 €

Altres conceptes 21,18600 €

P-54 E6182J2K M2 R2a_trasdossat amb paret de 11 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x110 mm, de
morter, categoria i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris d'una cara vista, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

19,33 €

B0E244B6 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x110 mm de cara vista, gris, categoria i,
segons norma une-en 771-3

7,99218 €

Altres conceptes 11,33782 €

P-55 E618566K M2 E2c_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter,
categoria i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, per a
complir una ei120, segons el db-si seguretat en cas d'incendi del codi tècnic de l'edificació.

28,60 €

B0E244L6 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria i,
segons norma une-en 771-3

13,70088 €

Altres conceptes 14,89912 €

P-56 E618BLRF M2 E2d_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter i
amb àrids densos, categoria i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris de dues cares
vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, per a complir una ei180, segons el db-si seguretat en cas d'incendi del codi tècnic
de l'edificació.

29,61 €

B0E2BLRF U Bloc de morter de ciment i àrids densos, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, gris,
categoria i, segons norma une-en 771-3

14,71576 €

Altres conceptes 14,89424 €

P-57 E618TTT1 M Subministre i col·locació de barana recta/curvada de pàrquing tipus bionda, amb perfil tubular
circular de 200mm de diàmetre, col.locada a 70 cm del nivell del paviment acabat, fixada amb
suports en perfil heb-100 cada 50 cm, soldats a pletina de paviment de 30x30 cm. inclou part
proporcional de peces auxiliars, accessoris, pletines, reforços, tacs d'ancoratge i resta
d'elements per a deixar el conjunt de la barana perfectament col.locat.

55,25 €

BBM2AA00 M Barana recta/curvada de pàrquing tipus bionda, amb perfil tubular circular de 200mm de
diàmetre, col.locada a 70 cm del nivell del paviment acabat, fixada amb suports en perfil
heb-100 cada 50 cm, soldats a pletina de paviment de 30x30 cm. inclou part proporcional de
peces auxiliars, accessoris, pletines, reforços, tacs d'ancoratge i resta d'elements per a
deixar el conjunt de la barana perfectament col.locat.

42,15200 €

Altres conceptes 13,09800 €

P-58 E61Z300H Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

2,40 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00430 €

Altres conceptes 2,39570 €

P-59 E61ZQ025 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

100,18 €

Altres conceptes 100,18000 €

P-60 E6ME1450 M2 Subministre i col·locació de sistema de façana calenta formada per mur cortina modular de
silicona estructural amb trencament de pont tèrmic realitzat mitjançant fusteria d'alumini
fixada a l'ampit de formigó mitjançant angulars d'acer galvanitzat en calent amb regulació
tridimensional i doble envidrament baixa emissiu amb serigrafia, en mòduls de
3550x1800mm (amplada x alçada), modulat en dos parts en sentit horitzontal; amb perfileria
de mur cortina modular, sistema wictec el 80 ssg de wicona o equivalent, amb acabat lacat
blanc ral 901ei, de gruix mínim de lacat de 50-120 micres, amb unió entre marc i muntants
mitjançant embuts fixats al marc. sistema wictec el 80 sg, és un sistema de façana de vidre
de sislicona estructural unit sobre safata d'alumini, independent de l'estructura portant,
possibilitant la reposició ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre la correcta
aplicació de la silicona estructural). el sistema wictec el 80 sg està dissenyat per tal que les

359,72 €
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safates d'unió quedin ocultes (sense cap resalt). perfils amb triple barrera d'estanquitat,
connexió entre mòduls mitjançant una triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió
fins 8mm en sentit vertical i 9,5mm en sentit horitzontal; junta exterior de 20mm oberta, la
configuració del sistema assegura en tot moment el trencament del pont tèrmic, tant en vidres
fixes com en finestres. retícula modular a base de muntants verticals d'alumini autoportant i
travessers horitzontals perimetrals realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge
en-aw-6063 al mg 0,5, qualitat anoditzable (une 38337/i-3441) i amb desviacions màximes
segons din 17615 part 3. els perfils estaran dimensionats per donar una resposta eficaç a les
sol·licitacions del cte (-250kg/m2 en la hipòtesimés desfavorable); gomes de recolzament i
envidrament d'epdm estables a l'acció dels raigs uva; cargolam d'acer inoxidable tipus a-4
per evitar el par galvànic, l'ancoratge a l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant
ancoratge amb regulació. els mòudls aniran units a 45º mitjançant escaires massissos de
passadors. els vidres encolats amb silicona estructural als marcs d'unió, de forma
independent a la semi estructura modular a la qual es fixen mecànicament per facilitar el seu
desmuntatge en reparacions posteriors dels vidres, l'encolat del vidre es fa sobre una barreta
anoditzada especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels marcs. els
semiperfils utilitzats son de dimensions 80mm de fons per 30mm de mòdul, amb una inèrcia
de ix=77 mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini de l'exterior mitjançant juntes perimetrals que
s'insereixen a la safata d'unió, s'utilitzen poliamides d'assemblantge de qualitat lacable amb
cordó termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara interior i exterior, lacat blanc ral
9016ei, complint les especificacions del segell de qualitat, amb un gruix de la capa de pintrua
de polièster comprès entre les 50 i 120 micres. la compensació de presssions es durà a
terme mitjançant obertures d'epdm en les parts superiors i entremitges. l'estanqueitat es
garanteix gràcies al drenatge en cascada mitjançant canalització d'aigües a través de
muntant. valors uf d'acord amb la norma une-enn iso 10077 i amb la normativa din 4109.
certificacions del sistema d'alumini d'acord amb la norma iso 9001:2000. assaigs de sistemes
de façana lleugers segons la norma americana astm. inclou resta d'elements necessaris així
com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

B6ME1450 M2 Sistema de façana calenta formada per mur cortina modular de silicona estructural amb
trencament de pont tèrmic realitzat mitjançant fusteria d'alumini fixada a l'ampit de formigó
mitjançant angulars d'acer galvanitzat en calent amb regulació tridimensional i doble
envidrament baixa emissiu amb serigrafia, en mòduls de 3550x1800mm (amplada x alçada),
modulat en dos parts en sentit horitzontal; amb perfileria de mur cortina modular, sistema
wictec el 80 ssg de wicona o equivalent, amb acabat lacat blanc ral 901ei, de gruix mínim de
lacat de 50-120 micres, amb unió entre marc i muntants mitjançant embuts fixats al marc.
sistema wictec el 80 sg, és un sistema de façana de vidre de sislicona estructural unit sobre
safata d'alumini, independent de l'estructura portant, possibilitant la reposició ràpida
d'elements de vidre o panell (garantint sempre la correcta aplicació de la silicona estructural).
el sistema wictec el 80 sg està dissenyat per tal que les safates d'unió quedin ocultes (sense
cap resalt). perfils amb triple barrera d'estanquitat, connexió entre mòduls mitjançant una
triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió fins 8mm en sentit vertical i 9,5mm en
sentit horitzontal; junta exterior de 20mm oberta, la configuració del sistema assegura en tot
moment el trencament del pont tèrmic, tant en vidres fixes com en finestres. retícula modular
a base de muntants verticals d'alumini autoportant i travessers horitzontals perimetrals
realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge en-aw-6063 al mg 0,5, qualitat
anoditzable (une 38337/i-3441) i amb desviacions màximes segons din 17615 part 3. els
perfils estaran dimensionats per donar una resposta eficaç a les sol·licitacions del cte
(-250kg/m2 en la hipòtesimés desfavorable); gomes de recolzament i envidrament d'epdm
estables a l'acció dels raigs uva; cargolam d'acer inoxidable tipus a-4 per evitar el par
galvànic, l'ancoratge a l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant ancoratge amb
regulació. els mòudls aniran units a 45º mitjançant escaires massissos de passadors. els
vidres encolats amb silicona estructural als marcs d'unió, de forma independent a la semi
estructura modular a la qual es fixen mecànicament per facilitar el seu desmuntatge en
reparacions posteriors dels vidres, l'encolat del vidre es fa sobre una barreta anoditzada
especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels marcs. els semiperfils
utilitzats son de dimensions 80mm de fons per 30mm de mòdul, amb una inèrcia de ix=77
mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini de l'exterior mitjançant juntes perimetrals que s'insereixen a
la safata d'unió, s'utilitzen poliamides d'assemblantge de qualitat lacable amb cordó
termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara interior i exterior, lacat blanc ral 9016ei,
complint les especificacions del segell de qualitat, amb un gruix de la capa de pintrua de
polièster comprès entre les 50 i 120 micres. la compensació de presssions es durà a terme
mitjançant obertures d'epdm en les parts superiors i entremitges. l'estanqueitat es garanteix
gràcies al drenatge en cascada mitjançant canalització d'aigües a través de muntant. valors
uf d'acord amb la norma une-enn iso 10077 i amb la normativa din 4109. certificacions del
sistema d'alumini d'acord amb la norma iso 9001:2000. assaigs de sistemes de façana
lleugers segons la norma americana astm. inclou resta d'elements necessaris així com p.p.
de mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del

334,40000 €
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fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

Altres conceptes 25,32000 €

P-61 E6MEFRED M2 Subministre i col·locació de sistema de façana freda formada per mòduls prefabricats
íntegrament en taller, amb vidres, per penjar subestructura d'alumini, indicat pel revestiment
de façanes opaques ventilades fixat a l'ampit de formigó mitjançant ancoratges especialment
dissenyats per absorbir les toleràncies de l'obra, amb regulació tridimensional d'acer
galvanitzat en calent amb envidrament amb serigrafia, envidrament està format per quatre
mòduls independents verticals, essent la seva amplada total de 3550 mm. la modulació en
vertical és de 1740 mm, la junta entre vidres es realitza mitjançant juntes d'epdm permetent
la circulació de l'aire entre elles. l'ampit estarà aïllat mitjançant panell de llana mineral,
fusteria de sistema de façana de vidre de silicona estructural encolat a safates d'alumini,
independents de l'estructura portant wictec ff sg de 'wicona', que possibilita la reposició
ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre la correcta aplicació de la silicona
estructural). sistema dissenyat per tal que les safates d'encolat quedin ocultes (sense
ressalts), perfils de safata d'alumini perimetrals amb ranures tècniques per l'encaix de juntes i
accessoris, llaga exterior de 20 mm oberta. realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en
en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat anoditzable (une 38337/l-3441), i de desviacions màximes
segons din 17615 part 3. els ancoratges i estaran dimensionats per donar resposta eficaç
enfront a les sol·licitacions previstes en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per la hipòtesi
més desfavorable), les gomes de recolzament i envidrament seran d'epdm estables a l'acció
dels rajos uva. el cargolam serà d'acer inox. tipus a-4, per evitar el par galvànic. l'ancorat a
l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació, els mòduls aniran
units a 45º mitjançant escaires massissos més passadors, l'encolat del vidre s'efectua sobre
una barreta anoditzada especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels
marc, les safates perimetrals de sustentació del vidre compten amb peces de penjat de
extrusió d'alumini fixades mitjançant cargolam d'acer inoxidable aisi-316 autotaladrant al
marc, per la seva unió als muntants, l'acabat dels diferents elements d'alumini serà anoditzat
per aconseguir la protecció de l'alumini, excepte en les safates perimetrals, que serà
anoditzat especial per encolar el vidre. plaques d'ancoratges del sistema de vidre penjat
realitzades mitjançant platina d'acer galvanitzat en calent d'espessor 5 mm, la fixació de les
plaques d'ancoratge destinades a suportar la succió del vent es realitzarà a l'ampit de
formigó amb dos tacs metàl·lics de fixació d'acer inoxidable aisi-316 de rosca externa d'acer
inoxidable en mesures m8 x 57, la fixació de les plaques d'ancoratge destinades a suportar el
pes del vidre es realitzarà en el forjat amb tacs metàl·lics de fixació de rosca externa d'acer
inoxidable aisi-316 en mesures m8 x 57, la fixació dels ancoratges als muntants de la
perfileria del sistema de vidre penjat wictec ff sg es realitzarà mitjançant un cargol d'acer
inoxidable aisi-316 rosca mètrica de cap hexagonal i mesura m8. l'envidrament està realitzat
per vidre monolític, format per una lluna de vidre trempat vitrificat i amb serigrafia del codi
binari en la cara 1 al 50%i serigrafia al 100% en la cara 4 duglass grafic de 8mm de la firma
´´ariño´´, amb tots els cantells polits, aquest envidrament anirà encolat amb silicona
estructural al marc del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ pel penjament del vidre a
la perfilaria i recolzat sobre pre-calçaments d'alumini en la part inferior i dues peces de
seguretat en l'horitzontal superior i inferior, per la part interior, les gomes de l'envidrament
seran d'epdm. els ampits i dintells de formigó als quals s'ancoren els muntants del sistema
wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ estaran revestits amb panells semirrígids de 40 mm de
llana mineral hidrofugada amb pàtina de fibra de vidre i aniran fixats al formigó mitjançant
espigues d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de
mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del
fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

189,31 €

B6MEFRED M2 Sistema de façana freda formada per mòduls prefabricats íntegrament en taller, amb vidres,
per penjar subestructura d'alumini, indicat pel revestiment de façanes opaques ventilades
fixat a l'ampit de formigó mitjançant ancoratges especialment dissenyats per absorbir les
toleràncies de l'obra, amb regulació tridimensional d'acer galvanitzat en calent amb
envidrament amb serigrafia, envidrament està format per quatre mòduls independents
verticals, essent la seva amplada total de 3550 mm. la modulació en vertical és de 1740 mm,
la junta entre vidres es realitza mitjançant juntes d'epdm permetent la circulació de l'aire entre
elles. l'ampit estarà aïllat mitjançant panell de llana mineral, fusteria de sistema de façana de
vidre de silicona estructural encolat a safates d'alumini, independents de l'estructura portant
wictec ff sg de 'wicona', que possibilita la reposició ràpida d'elements de vidre o panell
(garantint sempre la correcta aplicació de la silicona estructural). sistema dissenyat per tal
que les safates d'encolat quedin ocultes (sense ressalts), perfils de safata d'alumini
perimetrals amb ranures tècniques per l'encaix de juntes i accessoris, llaga exterior de 20
mm oberta. realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat
anoditzable (une 38337/l-3441), i de desviacions màximes segons din 17615 part 3. els
ancoratges i estaran dimensionats per donar resposta eficaç enfront a les sol·licitacions

163,99000 €
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previstes en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per la hipòtesi més desfavorable), les gomes
de recolzament i envidrament seran d'epdm estables a l'acció dels rajos uva. el cargolam
serà d'acer inox. tipus a-4, per evitar el par galvànic. l'ancorat a l'estructura principal o
fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació, els mòduls aniran units a 45º mitjançant
escaires massissos més passadors, l'encolat del vidre s'efectua sobre una barreta
anoditzada especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels marc, les
safates perimetrals de sustentació del vidre compten amb peces de penjat de extrusió
d'alumini fixades mitjançant cargolam d'acer inoxidable aisi-316 autotaladrant al marc, per la
seva unió als muntants, l'acabat dels diferents elements d'alumini serà anoditzat per
aconseguir la protecció de l'alumini, excepte en les safates perimetrals, que serà anoditzat
especial per encolar el vidre. plaques d'ancoratges del sistema de vidre penjat realitzades
mitjançant platina d'acer galvanitzat en calent d'espessor 5 mm, la fixació de les plaques
d'ancoratge destinades a suportar la succió del vent es realitzarà a l'ampit de formigó amb
dos tacs metàl·lics de fixació d'acer inoxidable aisi-316 de rosca externa d'acer inoxidable en
mesures m8 x 57, la fixació de les plaques d'ancoratge destinades a suportar el pes del vidre
es realitzarà en el forjat amb tacs metàl·lics de fixació de rosca externa d'acer inoxidable
aisi-316 en mesures m8 x 57, la fixació dels ancoratges als muntants de la perfileria del
sistema de vidre penjat wictec ff sg es realitzarà mitjançant un cargol d'acer inoxidable
aisi-316 rosca mètrica de cap hexagonal i mesura m8. l'envidrament està realitzat per vidre
monolític, format per una lluna de vidre trempat vitrificat i amb serigrafia del codi binari en la
cara 1 al 50%i serigrafia al 100% en la cara 4 duglass grafic de 8mm de la firma ´´ariño´´,
amb tots els cantells polits, aquest envidrament anirà encolat amb silicona estructural al marc
del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ pel penjament del vidre a la perfilaria i
recolzat sobre pre-calçaments d'alumini en la part inferior i dues peces de seguretat en
l'horitzontal superior i inferior, per la part interior, les gomes de l'envidrament seran d'epdm.
els ampits i dintells de formigó als quals s'ancoren els muntants del sistema wictec ff sg de la
marca ´´wicona´´ estaran revestits amb panells semirrígids de 40 mm de llana mineral
hidrofugada amb pàtina de fibra de vidre i aniran fixats al formigó mitjançant espigues
d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de mitjans
auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant,
plànols de detall i  indicacions de df.

Altres conceptes 25,32000 €

P-62 E6MEOBCA M2 Subministre i col·locació de conjunt d'obertures inserides dintre del sistema de façana calenta
de mur cortina modular de silicona estructural amb trencament de pont tèrmic, amb full wictec
50 oc (outwards concealed) de la casa wicona o equivalent, formada per perfils d'alumini amb
ruptura de pont tèrmic, proveïda de frontisses ocultes i tancament multi-punts; de full ocult
amb dimensions de marc de 35mm d'alumini vist des de l'interior i dissenyat per mantenir la
ruptura de pont tèrmic mitjançant barretes de poliamida lacables i proveïdes de cordó
termo-fussible; full ocult amb vidre decalat i siliconat per la cara exterior, també amb ruptura
de pont tèrmic mitjançant barreta de poliamida lacable i amb cordó termo-fussible, de 16mm
d'altura vista des de l'exterior. tot el conjunt de finestra ofereix una mínima altura de 51mm
per minimitzar-ne l'aparença. perfils d'alumini d'extrusió d'aliatge en-aw-6063 al mg 0,5 si;
qualitat anoditzable (une 38337/i-3441), amb desviacions màximes segons din 17615 part.3.
conjunt dimensionat per donar resposta eficaç a les osl·licitacions del cte (-175 kg/m2 en la
hipòtesi més desfavorable). les gomes de recolzament seran d'epdm, estables a l'acció dels
rajos uva;el cargolam serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par galvànic; l'ancoratge a
l'estructur principal es realitza mitjançant ancoratge mecànic amb regulació; els mòduls
aniran units a 45º per mitjà d'escaires massissos de passadors. la ferramenta es determinarà
enfunció de la situació de la finestra dins l'edifici per tal de complir cadascuna de les
condicions particulars de càrrega de vent (fins -250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de
frontisses com en nombre de punts de tancament. el tancament s'efectuarà mitjançant una
maneta cremona (sense clau) pel tancament en vertical (i horitzontal en els casos que sigui
necessari). totes les finestres aniran proveïdes de limitador d'oberura perquè quedi un angle
de 90º i una distància entre maneta i operador d'aproximadament 600mm, possiblilitant una
obertura còmoda i segura. en aquells casos en què la pressió del vent ho faci necessari, la
utilització de motorització per garantir la maniobrabilitat de la finestra i evitar desperfectes per
cops d'aire. l'acabar de la fusteria serà, tant per la cara exterior com per l'interior, lacat blanc
ral 9016, complint les especificacions del segell qualicoat, amb un gruix de la capa de pintura
de poliester aplicada comprès entre les 50 i 120 micres. inclou resta d'elements necessaris
així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

724,51 €
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B6MEOBCA M2 Conjunt d'obertures inserides dintre del sistema de façana calenta de mur cortina modular de
silicona estructural amb trencament de pont tèrmic, amb full wictec 50 oc (outwards
concealed) de la casa wicona o equivalent, formada per perfils d'alumini amb ruptura de pont
tèrmic, proveïda de frontisses ocultes i tancament multi-punts; de full ocult amb dimensions
de marc de 35mm d'alumini vist des de l'interior i dissenyat per mantenir la ruptura de pont
tèrmic mitjançant barretes de poliamida lacables i proveïdes de cordó termo-fussible; full
ocult amb vidre decalat i siliconat per la cara exterior, també amb ruptura de pont tèrmic
mitjançant barreta de poliamida lacable i amb cordó termo-fussible, de 16mm d'altura vista
des de l'exterior. tot el conjunt de finestra ofereix una mínima altura de 51mm per
minimitzar-ne l'aparença. perfils d'alumini d'extrusió d'aliatge en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat
anoditzable (une 38337/i-3441), amb desviacions màximes segons din 17615 part.3. conjunt
dimensionat per donar resposta eficaç a les osl·licitacions del cte (-175 kg/m2 en la hipòtesi
més desfavorable). les gomes de recolzament seran d'epdm, estables a l'acció dels rajos
uva;el cargolam serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par galvànic; l'ancoratge a
l'estructur principal es realitza mitjançant ancoratge mecànic amb regulació; els mòduls
aniran units a 45º per mitjà d'escaires massissos de passadors. la ferramenta es determinarà
enfunció de la situació de la finestra dins l'edifici per tal de complir cadascuna de les
condicions particulars de càrrega de vent (fins -250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de
frontisses com en nombre de punts de tancament. el tancament s'efectuarà mitjançant una
maneta cremona (sense clau) pel tancament en vertical (i horitzontal en els casos que sigui
necessari). totes les finestres aniran proveïdes de limitador d'oberura perquè quedi un angle
de 90º i una distància entre maneta i operador d'aproximadament 600mm, possiblilitant una
obertura còmoda i segura. en aquells casos en què la pressió del vent ho faci necessari, la
utilització de motorització per garantir la maniobrabilitat de la finestra i evitar desperfectes per
cops d'aire. l'acabar de la fusteria serà, tant per la cara exterior com per l'interior, lacat blanc
ral 9016, complint les especificacions del segell qualicoat, amb un gruix de la capa de pintura
de poliester aplicada comprès entre les 50 i 120 micres. inclou resta d'elements necessaris
així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

699,19000 €

Altres conceptes 25,32000 €

P-63 E7119785 M2 Membrana pa-6 segons une 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat
lbm (sbs)-40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

15,30 €

B7119080 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 40-fv amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

7,15000 €

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,24900 €

Altres conceptes 7,90100 €

P-64 E711EF66 M2 Membrana pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic
modificat lbm (sbs)-30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació

20,35 €

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,24900 €

B711Q060 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 30-fv amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2

6,93000 €

Altres conceptes 13,17100 €

P-65 E763EPDM M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene 120 de la casa giscosa o equivalent, de
1,20 mm. de gruix marcatge ce, aenor, une 13956 (làmines flexibles de cautxú per
impermeabilització de cobertes), sistema d’instal·lació certificat per document de idoneïtat
tècnica dit 461 aportat a obra en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m. 7,5m. 9m. d’ample per 20 ó
30 m. de llarg). inclou part proporcional de cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió química
en fred dels mòduls.

10,09 €

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,28275 €

B7JZ00B0 M Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 1,46400 €

B762EPDM M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene 120 de la casa giscosa o equivalent, de
1,20 mm. de gruix marcatge ce, aenor, une 13956 (làmines flexibles de cautxú per
impermeabilització de cobertes), sistema d’instal·lació certificat per document de idoneïtat
tècnica dit 461 aportat a obra en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m. 7,5m. 9m. d’ample per 20 ó
30 m. de llarg). inclou part proporcional de cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió química
en fred dels mòduls.

5,70900 €
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Altres conceptes 2,63425 €

P-66 E7851513 U Impermeabilització de conjunt d'elements encastats o per sota del nivell de la solera de
planta soterrani-3, inclòs fossos d'ascensors, dipòsits enterrats, arquetes i resta d'elements
segons projecte, realitzat amb dues capes de masterseal 501 aplicada amb brotxa de 1kg/m2
de dotació casdacuna, colocant una 2ª capa estant la 1ª encara fresca. s'inclou la trobada
amb els diferents elements formant mitges canyes de 5x5 cm amb morter de ciment portland
i pintat previament i posteriorment amb masterseal 501, s'inlcou el posterior repas de fuites
d'aigua amb masterseal 573, tot de la casa bettor o equivalent.

1.700,68 €

Sense descomposició 1.700,68000 €

P-67 E785MELA M2 Impermeabilització de paraments horitzontals i/o verticals de dipòsits, amb morter especial
tipus motex dry capa fina de la casa cemarksa o equivalent, de 4 kg/m2, fins a conseguir un
gruix de 2 mm, i deixant el dipòsit impermeable i l'aigua amb condicions de potabilitat segons
nomativa vigent. inclou part proporcional de segellat en trobades amb angles, obertures, etz.

22,58 €

Altres conceptes 22,58000 €

P-68 E7871500 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2
kg/m2

14,24 €

B8ZAD000 Kg Polímer acrílic 10,26900 €

Altres conceptes 3,97100 €

P-69 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils,
format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de
morter de 4 cm fins a container i transport a abocador autoritzat.

2,43 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-70 E7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col.locat sense adherir

2,44 €

B7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,38600 €

Altres conceptes 1,05400 €

P-71 E7B111L0 m2 Subministre i col.locació d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat amb
làmines geotèxtils, format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500
g/m2, col·locat sense adherir i lastrades amb peces de formigó prefabricat per tal d'evitar el
seu desplaçament amb el vent.

4,54 €

B7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 3,48700 €

Altres conceptes 1,05300 €

P-72 E7B17741 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col.locat sense adherir

2,44 €

B7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,38600 €

Altres conceptes 1,05400 €

P-73 E7B1GEO2 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i nòduls drenants amb geotèxtil fibres
llargues de polipropilè del tipus sf-44 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al
punxonament de 1575 n, resistència química en 14030 i resistència microbiana en 12225.

1,38 €

B7B1GEO2 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i nòduls drenants amb geotèxtil fibres
llargues de polipropilè del tipus sf-44 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al
punxonament de 1575 n, resistència química en 14030 i resistència microbiana en 12225.

1,03400 €

Altres conceptes 0,34600 €

P-74 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de
dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n,
resistència microbiològica en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació
flotant.

1,08 €

B7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de
dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n,
resistència microbiològica en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació
flotant.

0,73700 €
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Altres conceptes 0,34300 €

P-75 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164,
resistència a compressió >=300 kpa, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.

6,91 €

B7C2E601 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300
kpa, resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat.

5,88000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-76 E7C9AILL M2 Subministre i col·locació de conjunt d'aïllament i impermeabilització amb làmina de
cautxú-epdm de 1mm de gruix fixat a l'ampit de formigó mitjançant tac universal de poliamida
de 6mm i encolada a la fusteria de mur cortina modular, omplint l'espai entre l'ampit de
formigó, el muntant de mur cortina i la làmina de cautxú-epdm amb un gruix de 60mm amb
llana de roca de 60 mm, no revestida, col.locada amb espigues de polipropilè, amb part
proporcional de formació de mitges canyes. tot segons detalls de projecte i indicacions de df.

15,73 €

B7JZ00B0 M Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 1,46400 €

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,18850 €

B7CZ1400 U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim 0,76000 €

B7621600 M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 2,54500 €

B7C9H800 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix 8,03000 €

Altres conceptes 2,74250 €

P-77 E7CPA800 M2 Subministre i col·locació de pantalles acústiques prefabricades, tipus Sandwich Vib-60,
formats per pannells modulars tipus Vib-80 d'alt aïllament acústic, construïts en xapa d'acer
galvanitzat de 1,2 mm de gruix, formada per pannells rígids de llana de roca d'alt grau
d'abosorció acústica acabada amb vel negre i xapa interior multiperforada de 0,8 mm de
gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges realitzats mitjançant perfils metàl.lics d'acer al
carboni, granallat i acabat galvanitzat, acabat amb pintura de color a escollir per DF. Els
pannells s'ensamblen entre ells encadellats i instal.lats en posició vertical, amb pannells de
dimensions 1500x750 mm. Es deixaran ranures entre els pannells de 20 mm per evitar
l'efecte vela dels pannells. Els pannells es fixaran a l'estructura de façana. inclou resta
d'elements de suport, fixacions mecàniques, i resta d'elements necessaris per deixar la
partida completament col·locada segons instruccions del fabricant.

122,52 €

B7CPPANE M2 Pantalles acústiques prefabricades, tipus Sandwich Vib-60, formats per pannells modulars
tipus Vib-80 d'alt aïllament acústic, construïts en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix,
formada per pannells rígids de llana de roca d'alt grau d'abosorció acústica acabada amb vel
negre i xapa interior multiperforada de 0,8 mm de gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges
realitzats mitjançant perfils metàl.lics d'acer al carboni, granallat i acabat galvanitzat, acabat
amb pintura de color a escollir per DF. Els pannells s'ensamblen entre ells encadellats i
instal.lats en posició vertical, amb pannells de dimensions 1500x750 mm. Es deixaran
ranures entre els pannells de 20 mm per evitar l'efecte vela dels pannells. Els pannells es
fixaran a l'estructura de façana. inclou resta d'elements de suport, fixacions mecàniques, i
resta d'elements necessaris

108,74850 €

Altres conceptes 13,77150 €

P-78 E7CPBANC M2 Subministre i col·locació de lloses flotants vibraflot de la casa vibrachoc o equivalent, incloent
amortiguadors, a definir per DF

103,43 €

Sense descomposició 103,43000 €

P-79 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
successives capes de pintura intumescent, per un REI90

41,54 €

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 1,37020 €

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 20,31120 €

Altres conceptes 19,85860 €

P-80 E7D69TK1 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
successives capes de pintura intumescent, per un REI120

83,24 €
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B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 1,37020 €

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 52,08000 €

Altres conceptes 29,78980 €

P-81 E7D69TK2 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer (escales i caixa escales) amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i successives capes de pintura intumescent, per un REI120

104,45 €

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 1,37020 €

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 63,36400 €

Altres conceptes 39,71580 €

P-82 E7J1AUW0 M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 20 mm de gruix i 20cm d'alçada. inclou extracció posterior de la junta un cop
fragüi l'element de formigó.

1,34 €

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

0,24500 €

Altres conceptes 1,09500 €

P-83 E7J21191 M Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col.locat a
pressió a l'interior del junt

2,28 €

B7J20190 M Cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,43050 €

Altres conceptes 1,84950 €

P-84 E7J51391 M Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

9,56 €

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,71230 €

Altres conceptes 1,84770 €

P-85 E7Z15MD0 M Formació de mitja canya a en trobades amb paraments verticals o entre paraments verticals,
de radi 8
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,92 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-86 E7Z3PERI M Lliurament perimetral de la membrana impermeable mitjançant barra d’ancoratge final
d’alumini pre perforat amb goterons i segellat de poliuretà.

11,56 €

B7Z2PERI M Lliurament perimetral de la membrana impermeable mitjançant barra d’ancoratge final
d’alumini pre perforat amb goterons i segellat de poliuretà.

8,92100 €

Altres conceptes 2,63900 €

P-87 E7ZZ1102 M2 Impermeabilització de lloses de fonaments, amb acabat remolinat, mitjançant el
subministrament i col.locació de dues capes de ''aquatek super'' amb el sistema sandwich,
consistent en la col.locació d'una capa de pols d'aquatek super amb una dotació de 0.75
kg/m2 sobre la capa de formigó de neteja i l'armadura de base col.locada, i altre capa
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant
l'adormiment i abans del remolinat, solapaments de 0,30 cm d'amplada si cal diferents fases
de formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat de l'empresa subministradora. s'inclou
transport i ús de maquinaria i eienes auxiliars.

8,29 €

B1QUATEK M2 Aplicació de dues capes de ''aquatek super'' en la impermeabilització de lloses de fonaments. 8,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-88 E811OUTD M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a qualsevol alçada, amb morter d'acabat
outdoor de knauf o equivalent,amb acabat a definir per df, a base de ciment amb additus,
amb acabat remolinat. inclou imprimació prèvia outdoor de knauf o equivalent, com a pont
d'adherència sobre la placa aquapanel outdoor.

17,74 €

B8ZAOUTD Kg Imprimació outdoor de knauf o equivalent 0,82650 €

Altres conceptes 16,91350 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 22

P-89 E824GRES M2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajoles de gres porcellànic en format 20x20 cm.,
en color negre de proyecto dos o equivalent, en acabat natural, col.locades a l'estesa amb
morter adhesiu c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888), inclòs
repercussió de cantoneres de pvc. c.amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant
forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

22,41 €

B81ZB9K0 M Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix
i 25 mm de desenvolupament

0,00888 €

B05A2102 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, blanca 0,12000 €

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 1,25000 €

B0FHGRES M2 Gres porcelànic en format 20x20 de color a escollir per df, de proyecto dos o equivalent, en
acabat natural

14,13500 €

Altres conceptes 6,89612 €

P-90 E83FAQUA M2 Aplacat vertical amb placa tipus aquapanel outdoor de knauf o equivalent, amb ànima de
ciment portland amb additius, reforçada per ambdúes cares amb malla de fibra, de 12,5mm
de gruix, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat (no inclosa a la partida) amb fixacions
mecàniques . s'inclou barrera impermeable a l'aigua tipus tyvek stuccowrap o equivalent,
malla superficial azul aquapanel outdoor o equivalent, a tota la superfície per posterior
arrebosat. inclou part proporcional de pasta de juntes gris, cinta de malla per a juntes,
cargols especials, fixacions i resta d'elements. totalment acabat per rebre imprimació, pintura
o decoració. (la estructura de suport es la mateixa que la de la partida pladur n 76/400
(60fv+12,5 al)

43,00 €

B7JZBAND M Banda acústica 50 mm 0,38400 €

B7JZOUDO M2 Malla superficial azul aquapanel outdoor de knauf o equivalent 4,19100 €

B7JZCINT M Cinta de malla per juntes 0,23100 €

B0CCAQUA M2 Placa tipus aquapanel outdoor de knauf o equivalent, amb ànima de ciment portland amb
additius, reforçada per ambdúes cares amb malla de fibra, de 12,5mm de gruix,

24,44400 €

B0A4CARG U Cargols lb (punta broca) 9,5mm 0,05600 €

B7JZTYVE M2 Barrera impermeable a l'aigua tipus tyvek aquapanel outdoor de knauf o equivalent 7,43600 €

B7J5OUTD Kg Morter de juntes aquapanel gris de knauf o equivalent 1,81800 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-91 E844DM16 M2 Cel ras amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques per a revestir, de densitat mitjana,
hidròfug, de 16 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de
barra roscada. inclòs tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de
cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins
deixart totalment enllestit per a pintar. inclús p/p de peces especials i resta d'elements
auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida, deixant la partida perfectament
acabada segons especificacions dels plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df.
els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.amid.: m2 de sostre descomptant forats
més grans d'1m2 i comptant el remat de canvis de nivell d'1m d'alçada.

23,49 €

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils, plaques i tacs de suport 0,16430 €

B84ZB0E0 M2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras i part
proporcional de perfil perimetral d'alumini

2,53000 €

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,11340 €

B7J500ZZ Kg Massilla  per a junt de plaques de cartró-guix 0,39480 €

B0CUU110 M2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix 7,42350 €

B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 1,11960 €

Altres conceptes 11,74440 €

P-92 E86AEMP1 M2 Aplacat de paraments verticals amb planxa d'acer llisa per pintar, d'1.4 mm de gruix, fixada a
subestructura de suport d'acer galvanitzat, secció segons detalls. inclús p/p de juntes, peces
especials i resta d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida,
deixant la coberta perfectament acabada segons especificacions dels plànols i detalls del
projecte i les indicacions de la df. els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.amid.:

40,97 €
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m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2.

B0CHU100 M2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 17,56650 €

Altres conceptes 23,40350 €

P-93 E86BFE04 U Fe.04_subministrament i muntatge de formació de caixa d'escala de façana, format per folrat
perimetral a coberta, laterals i sotaescala, modulada segons plànols de projecte, amb una
superfície aproximada de 47'00 m2 als laterals, 67'10 m2 a sotaescala i 65'64 m2 a coberta,
format per xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, amb
aïllament de planca de poliestirè extruït xps, gruix i característiques segons especificacions
del projecte, fixades sobre estructura de perfils metàl·lics tubulars quadrats de 30x30x3 mm.,
amb perfilaria de mur cortina de wicona o equivalent, acabat lacat blanc ral 9016el, e=50-120
micras, perfils perimetrals de 80x60 mm., fixats sobre perfil corregut superior, inferior i lateral,
d'acer galvanitzat en l de 100x100x6 mm. fixada mecànicament a l'estructura principal de
l'escala, segons especificacions del projecte, inclús formació de canaló a trobada amb façana
amb xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, connexionat a
xarxa de sanejament; dues portes pivotants de 120x256 cm., formada per bastiments de
perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb rebestiment per les dues cares amb xapa plegada
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, fixades i clipades sobre bastiment,
inclús manetes, pany de cop i clau, barra antipànic, i tots els mecanismes i ferratges
necessaris per a la seva instal·lació i bon funcionament, model i característiques segons
especificacions del projecte; i una zona vidriada modulada segons plànols de projecte, amb
una superfície aproximada de 92'89 m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de
gruix i un vidre laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, unides amb butiral acústic, i
cambra d'aire de 14 mm., col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, fixat a la
perfileria amb silicona estructural, amb perfileria perimetral a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 80x160x3 mm. fixat a perfil en l perimetral, i pletina
calibrada de 200x8 mm. fixada mecànicament a tubular. inclou folrat perimetral amb platina
calibrada de 2 mm. de gruix, fixat segons especificacions del projecte, totes les gomes,
juntes, ancoratges i cargolam inox per a la seva instal·lació i bon funcionament. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

62.015,78 €

B0CJFE04 U Fe.04_formació de caixa d'escala de façana, format per folrat perimetral a coberta, laterals i
sotaescala, modulada segons plànols de projecte, amb una superfície aproximada de 31'00
m2 als laterals, 67'10 m2 a sotaescala i 65'64 m2 a coberta, format per xapa plegada
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, amb aïllament de planca de poliestirè
extruït xps, gruix i característiques segons especificacions del projecte, fixades sobre
estructura de perfils metàl·lics tubulars quadrats de 30x30x3 mm., amb perfilaria de mur
cortina de wicona o equivalent, acabat lacat blanc ral 9016el, e=50-120 micras, perfils
perimetrals de 80x60 mm., fixats sobre perfil corregut superior, inferior i lateral, d'acer
galvanitzat en l de 100x100x6 mm. fixada mecànicament a l'estructura principal de l'escala,
segons especificacions del projecte, inclús formació de canaló a trobada amb façana amb
xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, connexionat a xarxa de
sanejament; dues portes pivotants de 120x256 cm., formada per bastiments de perfils
tubulars d'acer galvanitzat, amb rebestiment per les dues cares amb xapa plegada d'alumini
de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, fixades i clipades sobre bastiment, inclús
manetes, pany de cop i clau, barra antipànic, i tots els mecanismes i ferratges necessaris per
a la seva instal·lació i bon funcionament, model i característiques segons especificacions del
projecte; i una zona vidriada modulada segons plànols de projecte, amb una superfície
aproximada de 92'89 m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, unides amb butiral acústic, i cambra d'aire
de 14 mm., col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, fixat a la perfileria amb
silicona estructural, amb perfileria perimetral a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 80x160x3 mm. fixat a perfil en l perimetral, i pletina calibrada de 200x8 mm.
fixada mecànicament a tubular. inclou folrat perimetral amb platina calibrada de 2 mm. de
gruix, fixat segons especificacions del projecte, totes les gomes, juntes, ancoratges i
cargolam inox per a la seva instal·lació i bon funcionament. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

62.010,90000 €
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Altres conceptes 4,88000 €

P-94 E86BFE05 U Fe.05_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de
1465x226 cm., format per 13 safates d'alumini de 82x226 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm.
de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; una porta de 82x226 cm., d'una dulla pivotant,
formada per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per
les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug,
de 25 mm de gruix, fixat mecànicament; una porta de 150x226 cm., de dues fulles batents de
75x226 cm., i una porta de 157x226 cm., de dues fulles batents una de 75x226 cm. i l'altre de
82x226 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament, amb perforacions
circulars de 50 cm. de diàmetre per a ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm. per
evitar la intrusió. inclou joc de pivots, manilles, baldons, pany, topall de terra, fre i demés
accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral
de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

7.107,77 €

B0CJFE05 U Fe.05_tancament exterior, per un buit d'obra total de 1465x226 cm., format per 13 safates
d'alumini de 82x226 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50
mm.; una porta de 82x226 cm., d'una dulla pivotant, formada per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini
de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament; una porta de 150x226 cm., de dues fulles batents de 75x226 cm., i una porta
de 157x226 cm., de dues fulles batents una de 75x226 cm. i l'altre de 82x226 cm., formades
per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues
cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament, amb peracions circulars de 50 cm. de diàmetre per a
ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm. per evitar la intrusió. inclou joc de pivots,
manilles, baldons, pany, topall de terra, fre i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt
acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

7.102,89000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-95 E86BFE08 U Fe.08_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 339x250
cm., format per 4 safates d'alumini de 77x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc.
inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.648,49 €

B0CJFE08 U Fe.08_tancament exterior, per un buit d'obra total de 339x250 cm., format per 4 safates
d'alumini de 77x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50
mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.643,61000 €

Altres conceptes 4,88000 €
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P-96 E86BFE10 U Fe.10_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de
1206x250 cm., format per 8 safates d'alumini de 115x250 cm. i 3 safates d'alumini de 96x250
cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 115x250 cm., d'una fulla batent de 115x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

5.852,03 €

B0CJFE10 U Fe.10_tancament exterior, per un buit d'obra total de 1206x250 cm., format per 8 safates
d'alumini de 115x250 cm. i 3 safates d'alumini de 96x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm.
de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 115x250 cm., d'una fulla batent
de 115x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses,
manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

5.847,15000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-97 E86BFE11 U Fe.11_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 917x250
cm., format per 8 safates d'alumini de 115x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc.
inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.450,84 €

B0CJFE11 U Fe.11_tancament exterior, per un buit d'obra total de 917x250 cm., format per 8 safates
d'alumini de 115x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50
mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.445,96000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-98 E86BFE14 U Fe.14_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 905x250
cm., format per 10 safates d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm
d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions

4.392,67 €
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de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

B0CJFE14 U Fe.14_tancament exterior, per un buit d'obra total de 905x250 cm., format per 10 safates
d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini de
1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta
i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 146x250 cm.,
de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i
dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou
frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés
accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral
de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.387,79000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-99 E86BFE15 U Fe.15_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 983x250
cm., format per 11 safates d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm
d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

4.770,85 €

B0CJFE15 U Fe.15_tancament exterior, per un buit d'obra total de 983x250 cm., format per 11 safates
d'alumini d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini de
1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta
i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 146x250 cm.,
de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i
dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou
frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés
accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral
de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.765,97000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-100 E86BFE17 U Fe.17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 431x250
cm., format per 7 safates d'alumini de 63x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc.
inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

2.094,54 €

B0CJFE17 U Fe.17_tancament exterior, per un buit d'obra total de 431x250 cm., format per 7 safates
d'alumini de 63x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50
mm. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p

2.089,66000 €
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d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

Altres conceptes 4,88000 €

P-101 E86BFE18 U Fe.18_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 653x250
cm., format per una tarja fixe de vidre de 482x250 cm., de vidre aïllant d'una lluna incolora de
8 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de
14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta de pi de 35x55 m.., amb perfileria a base
d'omegues d'acer de 75x50x2 mm. soldat sobre tubs metàl·lics superior de 50x50x1.5 mm. i
inferior de 50x100x1.5 mm., acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat, de color blanc; i dues portes de 85x250 cm., d'una fulla batent de
80x250 cm. de pas i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 20 mm. de gruix, amb doble
galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de 35x35 mm. de fusta de pi, amb un
aïllament segons detalls i especificacions del projecte, inclús frontisses, maneta d'acer inox
fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i clau, cilindre mestrejable, topall de
terra i tancaportes, model segons especificacions del projecte, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de
pany elèctric de control d'accés.

3.173,55 €

B0CJFE18 U Fe.18_tancament exterior, per un buit d'obra total de 653x250 cm., format per una tarja fixe
de vidre de 482x250 cm., de vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta de pi de 35x55 m.., amb perfileria a base d'omegues d'acer de
75x50x2 mm. soldat sobre tubs metàl·lics superior de 50x50x1.5 mm. i inferior de 50x100x1.5
mm., acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat, de color blanc; i dues portes de 85x250 cm., d'una fulla batent de 80x250 cm. de
pas i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 20 mm. de gruix, amb doble galze,
bastiment de fusta massisa amb doble galze i de 35x35 mm. de fusta de pi, amb un aïllament
segons detalls i especificacions del projecte, inclús frontisses, maneta d'acer inox fsb, model
2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i clau, cilindre mestrejable, topall de terra i
tancaportes, model segons especificacions del projecte, acabat pintat a l'esmalt semilaca,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

3.168,67000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-102 E881M130 M2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa
sobre paraments sense revestir i acabat raspat

20,08 €

B8816200 Kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat per a acabat raspat 8,37900 €

Altres conceptes 11,70100 €

P-103 E8940BJ0 M2 Pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes d´imprimació antioxidant i dues
d´acabat

19,28 €

B89ZB000 Kg Esmalt hammerite-oxirón 2,04250 €

B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 1,54800 €

Altres conceptes 15,68950 €

P-104 E894AS01 M2 Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura tipus aquatek super catorce de color
blanc, tot segons projecte.

11,63 €

B8ZAAS01 Kg Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura tipus aquatek super catorce de color
blanc, tot segons projecte.

2,69500 €
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Altres conceptes 8,93500 €

P-105 E898D245 U Representacó de símbol minusvàlid en el paviment, amb pintura no reflectant 6,51 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,27360 €

Altres conceptes 6,23640 €

P-106 E898D246 U Pintat de conjunt d'elements de senyalització d'aparcament, incloent passos de peatons,
recorregut d'evacuació, àrees reservades, símbols de minusvàlids així com resta d'elements
reflexats en plànols i indicats per df, amb pintura no reflectora, de color a definir per df

451,74 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 250,80000 €

Altres conceptes 200,94000 €

P-107 E898EN01 M2 Pintat de paraments exteriors arrebossats o de formigó, amb pintures naturals minerals a
base de silicats, totalment resistents a la llum, s/ norma din 18363 2.4.1., amb un maxim d'un
5% en volum de substàncies orgàniques, tipus keim-granital, o procosil, colors grup i s/ carta
fabricant, aplicada amb tres capes: preparació i eliminació de les capes sinteritzades i neteja
del arrebossat amb keim-atzflussigkeit, diluit i aplicat amb raspall i posterior neteja amb aigua
1¬ ma de granital color o granital-grob si fos necessari, diluit amb spezial fixativ, aplicada
amb rodet o raspall, acabat amb granital color aplicat amb rodet o pistola.

8,50 €

B89ZENG1 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la
llum, colors grup i s/ carta fabricant. keim-granital.

3,39850 €

B89ZENGG Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la
llum, especial per a tapar fisures i igualar els suports. keim-granital-grob.

0,09260 €

B89ZENG0 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la
llum, keim-granital.

0,09260 €

B89ZENFI L Diluyent de silicats completament mineral, sense aditius organics, per a la fixacio previa de
superficies absorvents, keim-spezial fixativ.

0,83400 €

B89ZENAT L Liquid natural per a eliminar capes de cal sinteritzada i neteja d'arrebossats. keim-atflusigkeit. 1,23900 €

B0Y16360 M2 Amortització de pont penjant metàl.lic i electric, format per plataformes de treball a base de
mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el
perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant
pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat
normalitzats, inclosa part proporcional de muntatge i desmuntatge

0,10500 €

Altres conceptes 2,73830 €

P-108 E898PISO M Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
escollir per df.

3,49 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,76650 €

B89ZB000 Kg Esmalt hammerite-oxirón 0,65360 €

Altres conceptes 2,06990 €

P-109 E898U045 M2 S2b_pintat de paraments horitzontals interiors enguixats, arrebosats, de bloc o de formigó,
amb pintures naturals minerals a base de silicats, totalment resistents a la llum, s/ norma din
18363 2.4.1., amb un maxim d'un 5% en volum de substancies organiques, tipus keim-biosil
o procosil, colors a escollir per la df, grup i/ii s/ carta fabricant, aplicada amb tres capes,
inclosa preparacio de la superficie amb biosil + spezial fixativ, enmmasillat, i fregat dels
paraments. totalment acabat

5,68 €

B89ZINB1 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la
llum, colors grups i/ii s/ carta fabricant, biosil de kein.

3,02000 €

B89ZENFI L Diluyent de silicats completament mineral, sense aditius organics, per a la fixacio previa de
superficies absorvents, keim-spezial fixativ.

0,83400 €

Altres conceptes 1,82600 €

P-110 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

15,40 €
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B89ZU001 Kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 8,35200 €

Altres conceptes 7,04800 €

P-111 E8JACORO M Subministre i col·locació de coronament de paret de 50cm de gruix, amb planxa preformada
d'alumini anoditzat de 2mm de gruix, de fins a 100 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb plecs segons detalls de projecte per formació de goteró, amb pendent cap a l'interior,
col.locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i tacs de nylon, sobre taulell de dm
hidròfug de 16mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat ancorada a l'obra. inclou resta d'elements necessaris per deixar completament
col·locat el revestiment. tot segons detalls de plànols i indicacions de df.

31,50 €

E4425025 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura.. s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i
proteccio reglamentaris, col.locacio de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines a la zona de treball, neteja acurada dels elements a soldar, talls, ajustaments i
mermes, replanteigs, i amolament de les soldadures en cas de solicitar-ho la df, taladres,
acartelat de perfils, mecanització i muntatge amb peces especials, elements de fixació i
anclatge, plaques, rigiditzadors, inclus error de laminació, segons nte-eas/eav i nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la dt, d'acord amb els
criteris següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4,59942 €

B8JAU010 M Peça per a coronament de paret, de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de
gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

9,04740 €

B5ZZAEJ0 U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,45000 €

E865U110 M2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm,  hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques

11,62665 €

Altres conceptes 5,77653 €

P-112 E8KAESCU M Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa d'alumini lacat del mateix color que les
fusteries, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, gruix 1,5 mm, desenvolupament
35 cm. i 4 plecs, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits de finestra,
els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les portes exteriors, etc.,
compost d'un taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug,
espessor segons projecte, una planxa de poliestirè expandit eps d'alta densitat, segons
une-en 13163, de 20 mm de gruix, perfil estructural tubular i perfil perimetral en u d'acer
galvanitzat, dimensions segons detalls, i una capa de regularització de morter de ciment
hidròfug, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua, sobre la qual s'aplica l'adhesiu
bituminós d'aplicació en fred per a xapes metàl·liques, que serveix de base al perfil de
alumini. inclús segellat entre peces i unions amb els murs i fusteries. inclús p/p de peces
especials i resta d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida,
deixant la partida perfectament acabada segons especificacions dels plànols i detalls del
projecte i les indicacions de la df. els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.ami.:
ml d'obertura on va l'escopidor.

24,99 €

B8JAU010 M Peça per a coronament de paret, de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de
gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

9,31350 €

B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 0,05160 €

B0CUU110 M2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix 1,76750 €

B7C26200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en 13163, de 20 mm de gruix, de 100 kpa de
tensió a la compressió i de 0,55 m2k/w de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb
cantell llis

0,52250 €

Altres conceptes 13,33490 €

P-113 E8Z1A16C M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc de 6x4 mm, amb
un pes mínim de 123 g/m2

3,84 €
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B8Z1016C M2 Malla de fibra de vidre revestida de pvc de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123
g/m2

2,28480 €

Altres conceptes 1,55520 €

P-114 E93617B0 M2 Solera de formigó ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

14,89 €

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

9,22250 €

Altres conceptes 5,66750 €

P-115 E93A14D0 M2 Recrescuda i anivellament del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6,70 €

B7C2P100 M2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,00715 €

Altres conceptes 6,69285 €

P-116 E93AA3C0 M2 Formació de pendents, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, amb un gruix mínim de 5cm.

6,18 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-117 E93ARE20 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. c.amid.: m2 de superficie mesurada en planta descomptant
forats més grans d'1m2.

5,12 €

B7C2P100 M2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,00715 €

Altres conceptes 5,11285 €

P-118 E9DCGRES M2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic en format 20x20 cm., de color a
escollir per df, de proyecto dos o equivalent, en acabat natural, col.locat a l´estesa amb
morter adhesiu c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888)

25,13 €

B0FHGRES M2 Gres porcelànic en format 20x20 de color a escollir per df, de proyecto dos o equivalent, en
acabat natural

12,85000 €

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color 0,24000 €

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 1,75000 €

Altres conceptes 10,29000 €

P-119 E9G11CN0 M2 P2_paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix, inclosa malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm
b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092.

9,63 €

B065C36C M3 Formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

3,26830 €

Altres conceptes 6,36170 €

P-120 E9G1FORB M2 Paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix amb àrids blancs, inclosa malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x
10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092.

23,31 €

Sense descomposició 23,31000 €

P-121 E9G2268C M3 Paviment de formigó hm-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color, amb formació de pendents inclosa

117,19 €

B9GZ1200 T Pols de quars de color 23,95500 €

B064C26C M3 Formigó hm-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

73,23750 €

Altres conceptes 19,99750 €

P-122 E9G2468K M3 Subministre i col.locació de paviment de formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, fins a deixar la superficie
fina. inclou la formació de pendents, subministre i col.locació de fompex perimetral, encofrat i

103,51 €
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tots els elements necesaris per la seva col.locació i protecció d'altres elements.tot segons
projecte.

B065C36C M3 Formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

70,03500 €

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 12,78865 €

Altres conceptes 20,68635 €

P-123 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7 kg/m2 de pols de quars
de color, vibratge i remolinat mecànic

10,62 €

B9GZ1200 T Pols de quars de color 8,38425 €

Altres conceptes 2,23575 €

P-124 E9G2U011 M2 Acabat superficial de paviment o element de formigó, amb tractament antilliscant/escombrat fi 1,37 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-125 E9GZAA41 M Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de pvc de 4 cm d'alçària, col.locat
amb el mateix formigó

2,94 €

B9GZ0A41 M Perfil buit de pvc de 4 cm d'alçària, per a paviments de formigó 1,17600 €

Altres conceptes 1,76400 €

P-126 E9GZU010 M2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 2,37 €

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 1,46156 €

Altres conceptes 0,90844 €

P-127 E9M1RESI M2 P4a_subministrament i col·locació de paviment autoanivellant epoxi mastertop 1270 o
equivalent de la casa basf constructions chemicals o equivalent, de 2 mm de gruix, consistent
en una capa espatulada d'imprimació epoxi sense disolvents mastertop p611 barrejada amb
àrid de quars mastertop f1 en una proporció de 1:1 ( rendiment 0,700 kg/m2 ). inclou formació
de capa base amb el revestiment eposi sense disolvents colorejat mastertop bc 370
barrejada amb àrid de quars mastertop f1 o equivalent amb una proporció de 1:0,5 (
rendiment 3,5 kg/m2 ), sobre superfícies de formigó o morters. color a definir per df. inclou
acabat de poliuretà mat, antilliscant per aconseguir el grau d'antilliscament segons cte,
colorejat mastertop tc 445 o equivalent, amb microesferes de vidre de basf connstruction
chemicals o equivalent, amb aplicació de una capa de la barreja de la pintura de poliuretà
colorejada mastertop tc 445 amb microesferes de vidre mastertop f13v100 en una relació
1:0,20 en pes (rendiment de 0,125kg/m2) sobre la superficie acabada, color a escollir per df.
tot segons especificacions del fabricant, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

36,78 €

B9M1RESI M2 P4a_paviment autoanivellant epoxi mastertop 1270 o equivalent de la casa basf
constructions chemicals o equivalent, de 2 mm de gruix, consistent en una capa espatulada
d'imprimació epoxi sense disolvents mastertop p611 barrejada amb àrid de quars mastertop
f1 en una proporció de 1:1 ( rendiment 0,700 kg/m2 ). inclou formació de capa base amb el
revestiment eposi sense disolvents colorejat mastertop bc 370 barrejada amb àrid de quars
mastertop f1 o equivalent amb una proporció de 1:0,5 ( rendiment 3,5 kg/m2 ), sobre
superfícies de formigó o morters. color a definir per df. inclou acabat de poliuretà mat,
antilliscant per aconseguir el grau d'antilliscament segons cte, colorejat mastertop tc 445 o
equivalent, amb microesferes de vidre de basf connstruction chemicals o equivalent, amb
aplicació de una capa de la barreja de la pintura de poliuretà colorejada mastertop tc 445
amb microesferes de vidre mastertop f13v100 en una relació 1:0,20 en pes (rendiment de
0,125kg/m2) sobre la superficie acabada, color a escollir

23,38000 €

Altres conceptes 13,40000 €

P-128 E9P70011 M2 Sumministrament i col·locació de recrescut de paviments de 5 mm de gruix mitjà amb morter
autoanivellant hidràulic mastertop 544 de degussa construction chemicals o equivalent
(rendiment 10 kg/m2), inclús capa d'imprimació prèvia del suport amb l' imprimacion 404 o
similar (rendiment 0,400 kg/m2), extès i eliminació d'aire tancat amb rodill de pues, sobre
superfícies de formigó o morter, sense incloure la preparació del suport. amidada la
superfície executada.

16,09 €

B894I020 Kg Imprimació monocomponent imprimacion 404 2,32200 €
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B894R031 Kg Morter autoanivellant mastertop 544 7,80000 €

Altres conceptes 5,96800 €

P-129 E9P72095 M Sumministrament i realització de mitges canyes amb el morter epoxi mastertop 1240 b de
basf construction chemicals, consistent en una capa d'imprimació amb la resina epoxi
mastertop p 611 o equivalent (rendiment 0,08 kg/m); realització de mitja canya amb el morter
epoxi de colors mastertop bc 340 o equivalent (rendiment 4,0 kg/m); capa de sellat amb
mescla del revestiment epoxi de colors mastertop bc 310 tix o equivalent amb un 2% en pes
de l'agent tixotropant mastertop f 14 o equivalent, sobre superfícies de formigó o morter,
sense incloure la preparació del suport, color a escollir per df. tot segons especificacions del
fabricant, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

16,45 €

B894I010 Kg Imprimació epoxi mastertop p 611 0,40880 €

B894R130 Kg Morter epoxi mastertop bc 340 13,68000 €

Altres conceptes 2,36120 €

P-130 E9P76080 M2 Granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada superficial amb la rugositat
aproximada de 2,0 mm, inclús neteja del suport tractat.

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-131 E9U2PREF M Subministre i col·locació de sòcol de formigó prefabricat massís de la casa ica o equivalent,
de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

8,57 €

B9U2PREF M Sòcol de formigó prefabricat massís de la casa ica o equivalent, de 10 cm d'alçària, col.locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4,89600 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,06565 €

Altres conceptes 3,60835 €

P-132 E9U7ARMA M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols

6,60 €

Sense descomposició 6,60000 €

P-133 E9U7SOCO M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols

6,59 €

B9U7U110 M Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de dm de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària,

3,92700 €

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,32000 €

Altres conceptes 2,34300 €

P-134 E9V2BB1K M Subministre i col.locació d'esglaó de pedra artificial de color blanc, d'una peça tipus italia
sense polir i rentat a l'acid, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

40,50 €

B9V2BB10 M Esglao de pedra artificial de gra mitja, tipus italia, d'una peça sense polir i rentat a l'acid 24,40000 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,52000 €

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,09000 €

Altres conceptes 15,49000 €

P-135 E9V2F010 M P2d_subministre i col.locació de graó de formigó prefabricat massís de la casa ica model foro
o equivalent, d'una sola peça i dimensions segons plànols de detall de projecte, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

69,99 €

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,09000 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,52000 €

B9V2F010 M P2d_ graó de formigó prefabricat massís de la casa ica model foro o equivalent, d'una sola
peça i dimensions segons plànols de detall de projecte, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

53,89000 €
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Altres conceptes 15,49000 €

P-136 E9VZU001 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i, de consistencia plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, acabat remolinat mecànic

18,27 €

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,36269 €

B0D71120 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 0,48750 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,25800 €

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,09000 €

Altres conceptes 16,07181 €

P-137 E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abillantant de paviment de formigó blanc 20,12 €

Altres conceptes 20,12000 €

P-138 E9Z3POAL M2 P2b_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà amb tractament antilliscant a
tota la superfície, aplicada en tres capes, amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de
malla de 420micres, la primera capa (més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en
volum de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum i la tercera i darrera serà pura, el
colindró en fresc s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i preparació
de la superfície, colors segons indicacions de df i  normativa aplicable

15,43 €

B89ZPOAL Kg pintura de poliuretà amb tractament antilliscant amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i
pas de malla de 420micres

7,52400 €

Altres conceptes 7,90600 €

P-139 E9Z3POLI M2 P2a_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en tres capes, amb
adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de 420micres a la zona de corbes, la
primera capa (més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en volum de poliuretà, la
segona com a mínim el 70% en volum i la tercera i darrera serà pura, el colindró en fresc
s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i preparació de la superfície,
colors segons indicacions de df i  normativa aplicable

13,31 €

B89ZPOLI Kg Pintura de poliuretà, aplicada en tres capes, amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas
de malla de 420micres

5,40650 €

Altres conceptes 7,90350 €

P-140 E9Z4AA14 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me
15 x 15 d: 4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

2,11 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00860 €

Altres conceptes 2,10140 €

P-141 E9Z4AB24 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me
30 x 15 d: 4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

1,41 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00860 €

Altres conceptes 1,40140 €

P-142 E9Z5JU01 M Subministre i col·locació de junta entre diferents paviments, amb perfil d'alumini tipus
schiene-e de la casa schlüter, en forma de l, model a escollir per df, completament col·locat.

20,14 €

B071P000 Kg Morter d'anivellament 0,00156 €

B9Z5JU01 M Junta entre diferents paviments, amb perfil d'alumini tipus schiene-e de la casa schlüter, en
forma de l

14,96250 €

Altres conceptes 5,17594 €

P-143 E9Z5TTFO M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments de formigó, tipus 446/n-030, de
la casa deflex o equivalent, amb un ample total ocult de 150 mm, formada per estructura
d'alumini i junta de pvc, color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic,
prèvia col.locació del paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions de df.

25,90 €
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B9Z5TTFO M Junta de dilatació per a paviments de formigó, tipus 446/n-030, de la casa deflex o
equivalent, amb un ample total ocult de 150 mm, formada per estructura d'alumini i junta de
pvc, color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia col.locació del
paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions de df.

17,87500 €

B071P000 Kg Morter d'anivellament 0,01560 €

B0A62F00 U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,84000 €

Altres conceptes 5,16940 €

P-144 E9Z5TTRE M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments tècnics i resines, tipus
446/b-030 de 35 mm d'alçada, de la casa deflex o equivalent, amb un ample total ocult de
80-175 mm, formada per estructura d'alumini i junta de cautxú termoplàstic, color a escollir
per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia col.locació del paviment. tot segons
plànols de projecte i indicacions de df.

28,20 €

B9Z5TTRE M Junta de dilatació per a paviments tècnics i resines, tipus 446/b-030 de 35 mm d'alçada, de la
casa deflex o equivalent, amb un ample total ocult de 80-175 mm, formada per estructura
d'alumini i junta de cautxú termoplàstic, color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o
terra tècnic, prèvia col.locació del paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions de df.

20,17400 €

B071P000 Kg Morter d'anivellament 0,01560 €

B0A62F00 U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,84000 €

Altres conceptes 5,17040 €

P-145 EASASE17 U Se17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit d'obra total de 276x227
cm., format per 6 safates d'alumini de 46x227 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. inclou 2 portes pivotants de 46x227 cm
cadascuna., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses,
manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

1.219,93 €

BASASE17 U Se17_tancament exterior, per un buit d'obra total de 276x227 cm., format per 6 safates
d'alumini de 46x227 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50
mm. inclou 2 portes pivotants de 46x227 cm cadascuna., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari

1.215,01000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-146 EASASE18 U Se18_subministrament i muntatge de porta d'accionament elèctric tipus guillotina vertical d'1
full de vidre de seguretat per a un buit d'obra total de 626x300 cm, formada per estructura de
perfils tubulars d'acer de 200x200x30 mm, per a suportar vidre de seguretat laminar de
6+6+6 mm amb butirals transparents. full equilibrat amb contrapesos protegits amb
calaixeres laterals de xapa d'acer galvanitzat, incloent cargoleria, fixacions, juntes, guies,
contrapesos, politges, mecanismes, motorització, accessoris i resta d'elements. inclou resta
d'elements i mecanismes per a la seva correcte col.locació i instal.lacio´, i pintat amb dues
capes de mini i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria. el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

22.792,34 €
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BASASE18 U Se18_porta d'accionament elèctric tipus guillotina vertical d'1 full de vidre de seguretat per a
un buit d'obra total de 626x300 cm, formada per estructura de perfils tubulars d'acer de
200x200x30 mm, per a suportar vidre de seguretat laminar de 6+6+6 mm amb butirals
transparents. full equilibrat amb contrapesos protegits amb calaixeres laterals de xapa d'acer
galvanitzat, incloent cargoleria, fixacions, juntes, guies, contrapesos, politges, mecanismes,
motorització, accessoris i resta d'elements. inclou resta d'elements i mecanismes per a la
seva correcte col.locació i instal.lacio´, i pintat amb dues capes de mini i dues d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df.

22.787,42000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-147 EASASE19 U Se19_subministrament i muntatge de conjunt de pas d'emergència de dimensions
334x235x175 cm, format per xapes soldades de 10 mm de gruix fixades a mur mitjançant
estructura de suport amb tubs d'cer galvanitzat de 60x20x2 mm, incloent fixacions
mecàniques i pintat de tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

441,28 €

BASASE19 U Se19_conjunt de pas d'emergència de dimensions 334x235x175 cm, format per xapes
soldades de 10 mm de gruix fixades a mur mitjançant estructura de suport amb tubs d'cer
galvanitzat de 60x20x2 mm, incloent fixacions mecàniques i pintat de tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou
peces especials, així com resta d'accessoris.

436,36000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-148 EASASE20 M Se20_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 30 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 30 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

34,50 €

BASASE20 M Se20_escupidor per a coronació d'ampit de 30 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada
de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 30 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials,
així com resta d'accessoris.

29,58000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-149 EASASE21 M Se21_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 51 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 51 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

45,79 €

BASASE21 M Se21_escupidor per a coronació d'ampit de 51 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada
de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 51 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials,
així com resta d'accessoris.

40,87000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-150 EASASE22 M Se22_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 31 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur inclinat de 31 cm. inclou acabat
pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

38,37 €

BASASE22 M Se22_escupidor per a coronació d'ampit de 31 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada
de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur inclinat de 31 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces

33,45000 €
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especials, així com resta d'accessoris

Altres conceptes 4,92000 €

P-151 EASASE23 M Se23_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 27 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 27 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

33,49 €

BASASE23 M Se23_escupidor per a coronació d'ampit de 27 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada
de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 27 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials,
així com resta d'accessoris

28,57000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-152 EASASE24 M Se24_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit de 35 cm d'ample,
amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou
fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 35 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per
df. inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

69,44 €

BASASE24 M2 Se24_escupidor per a coronació d'ampit de 35 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada
de 3 mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 35 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials,
així com resta d'accessoris

38,69000 €

Altres conceptes 30,75000 €

P-153 EASASE25 U Se25_subministrament i muntatge de barret de xemeneia de 415x110 cm en planta, de 8 mm
de gruix, amb costelles de 8 mm recolzat a murs de fàbrica de 25 cm cadascun, per un
ample total de 104 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

536,30 €

BASASE25 U Se25_barret de xemeneia de 415x110 cm en planta, de 8 mm de gruix, amb costelles de 8
mm recolzat a murs de fàbrica de 25 cm cadascun, per un ample total de 104 cm. inclou
acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color
a escollir per df.  inclou peces especials, així com resta d'accessoris

531,38000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-154 EASASE27 U Se26_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60 per a un buit total d'obra de
252x438 cm, format per dues fulles batents de 125x438 cm, inclou subestructura de perfils
d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou
manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm,
ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df.
inclou peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

1.610,36 €

BASASE27 U Se26_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 252x438 cm, format per dues fulles
batents de 125x438 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per
ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes
i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta
d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris.

1.605,44000 €
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Altres conceptes 4,92000 €

P-155 EASASE28 U Se27_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de
100x223 cm, format per 1 fulla batent de 100x223 cm, inclou subestructura de perfils d'acer
galvanitzat interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges,
accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou
peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

399,71 €

BASASE28 U Se27_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 100x223 cm, format per 1 fulla batent
de 100x223 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues
cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i
ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta
d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris.

368,96000 €

Altres conceptes 30,75000 €

P-156 EASASE29 U Se28_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de
95x215 cm, format per 1 fulla batent de 95x215 cm, inclou subestructura de perfils d'acer
galvanitzat interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges,
accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou
peces especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés.

341,60 €

BASASE29 U Se28_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 95x215 cm, format per 1 fulla batent
de 95x215 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues
cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i
ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta
d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris

310,85000 €

Altres conceptes 30,75000 €

P-157 EASASI00 M2 Subministrament i muntatge de tancament inclinat metàl.lic de ventilació de garatge, formada
per estructura de suport formada per tubulars d'acer galvanitzat amb perfils de secció segons
plànols i detalls, recoberta amb lames de z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de
gruix, acabat pintat de color a escollir per df amb pintura a l'esmalt prèvia imprimació
fosfatant. inclou pletines i resta d'elements auxiliars i necessaris per a deixar el tancament
completament acabat segons plànols i detalls de projecte, normativa vigent, i indicacions de
la df. inclou pintat del conjunt d'elements metàl.lics amb dues mans d'esmalt sintètic d'acabat
de color a escollir per df i dues mans d'imprimació fosfatant prèvia.

88,60 €

BASASI00 M2 Subministrament de tancament inclinat metàl.lic de ventilació de garatge, formada per
estructura de suport formada per tubulars d'acer galvanitzat amb perfils de secció segons
plànols i detalls, recoberta amb lames de z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de
gruix, acabat pintat de color a escollir per df amb pintura a l'esmalt prèvia imprimació
fosfatant. inclou pletines i resta d'elements auxiliars i necessaris per a deixar el tancament
completament acabat segons plànols i detalls de projecte, normativa vigent, i indicacions de
la df. inclou pintat del conjunt d'elements metàl.lics amb dues mans d'esmalt sintètic d'acabat
de color a escollir per df i dues mans d'imprimació fosfatant prèvia.

57,85000 €

Altres conceptes 30,75000 €

P-158 EAVJGELO M Submnistre i col·locació de conjunt de lamel·les verticals fixes realitzades amb pannells
composite larson fr de 4mm de gruix de la casa alucoli sa o equivalent, formada per làmina
exterior de 0,50mm e interio rde 0,50mm de qualitat alumini norm uneen 485-2 aleació 5005
h22, amb nucli central de mineral de 3 mm de gruix, classificació al foc b, s1, d0, segons
une-en-13501-1/2002 complint exigències del cte que determina al db-si. superfície lacada
amb acabat pvdf (25-35 micres) color ral 9016, amb imprimació de protecció per la corrosió a
la cara interir de 5micres (el subministre a obra es realitza protegit amb film plàstic de 100

197,22 €
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um. inclòs el tall, fresat i troquelat de les planxes per la creació de les lames de composite a
les mides desitjades segons projecte. instal·lat amb modulació horitzontal i vertical de
700mm i 3540mm (modulació aprox. en mm), realitzada cada lama per dos mòduls units
entre si deixant llagues verticals, tot ell mitjanánt sistema interior amb perfils tubulars
necessaris per suportar pes e inèrcia, i ancorats a mur a través de dos cartel·les per lama.
completament instal·lat inclòs mitjans auxiliars necessaris a l'obra, transport de tots els
materials, mesures de seguretat necessàries. tot segons plànols de detalls, instruccions del
fabricant i indicacions de df.

BAVJGELO M Conjunt de lamel·les verticals fixes realitzades amb pannells composite larson fr de 4mm de
gruix de la casa alucoli sa o equivalent, formada per làmina exterior de 0,50mm e interio rde
0,50mm de qualitat alumini norm uneen 485-2 aleació 5005 h22, amb nucli central de mineral
de 3 mm de gruix, classificació al foc b, s1, d0, segons une-en-13501-1/2002 complint
exigències del cte que determina al db-si. superfície lacada amb acabat pvdf (25-35 micres)
color ral 9016, amb imprimació de protecció per la corrosió a la cara interir de 5micres (el
subministre a obra es realitza protegit amb film plàstic de 100 um. inclòs el tall, fresat i
troquelat de les planxes per la creació de les lames de composite a les mides desitjades
segons projecte. instal·lat amb modulació horitzontal i vertical de 700mm i 3540mm
(modulació aprox. en mm), realitzada cada lama per dos mòduls units entre si deixant llagues
verticals, tot ell mitjanánt sistema interior amb perfils tubulars necessaris per suportar pes e
inèrcia, i ancorats a mur a través de dos cartel·les per lama. completament instal·lat inclòs
mitjans auxiliars necessaris a l'obra, transport de tots els materials, mesures de seguretat
necessàries. tot segons plànols de detalls, instruccions del fabricant i indicacions de df.

162,78000 €

Altres conceptes 34,44000 €

P-159 EB120002 M Be.02_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 122 cm. d'alçària total, amb fixació
tipus ''cassoleta'' formada per perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro
per pintar soldada de 110x8 mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de
120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm.
d'espessor cada 887.5 mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix,
característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

261,65 €

BB120002 M Be.02_barana de vidre, de 122 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per
perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de 110x8
mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona
neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada
mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5
mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix, característiques i acabat
segons especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

252,12000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-160 EB120003 M Be.03_subministrament i muntatge de passamà, format per perfil tubular rectangular de
50x100x2 mm. de ferro, remats de perfil amb xapa de ferro per pintar 50x100x2 mm., fixat
mecànicament al parament amb trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 50x50x4 mm.
separats segons detalls de projecte, i soldats al perfil tubular. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

184,07 €

BB120003 M Be.03_passamà, format per perfil tubular rectangular de 50x100x2 mm. de ferro, remats de
perfil amb xapa de ferro per pintar 50x100x2 mm., fixat mecànicament al parament amb
trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 50x50x4 mm. separats segons detalls de projecte,
i soldats al perfil tubular. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces

174,54000 €
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especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 9,53000 €

P-161 EB120004 M Be.04_subministrament i muntatge de barana de 108 cm. d'alçada, formada per passamà i
muntants soldats de pletines de ferro de 50x5 mm., fixat mecànicament a l'estructura d'escala
segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

125,89 €

BB120004 M Be.04_barana de 108 cm. d'alçada, formada per passamà i muntants soldats de pletines de
ferro de 50x5 mm., fixat mecànicament a l'estructura d'escala segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

116,36000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-162 EB120005 M2 Be.05_subministrament i muntatge de barana, formada per bastiment, passamà i brèndoles
soldats de pletines de ferro de 50x5 mm., fixació del passamà a les brèndoles i al bastiment
mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre, dolblats i soldats, fixat mecànicament del
bastiment a l'escala de formigó, amb trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 70x70x3 mm.
separats segons detalls de projecte, soldats a pletines i fixats mecànicament a escala. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

251,95 €

BB120005 M2 Be.05_barana, formada per bastiment, passamà i brèndoles soldats de pletines de ferro de
50x5 mm., fixació del passamà a les brèndoles i al bastiment mitjançant rodons de ferro de
10 mm. de diàmetre, dolblats i soldats, fixat mecànicament del bastiment a l'escala de
formigó, amb trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 70x70x3 mm. separats segons
detalls de projecte, soldats a pletines i fixats mecànicament a escala. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

242,42000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-163 EB120006 U Be.06_subministrament i muntatge de conjunt de tancament exterior, format per barana de
1347x120 cm., formada per pletines de ferro de 100x5 mm., amb una separació de 10 cm.
entre pletines, soldades a base de xapa de ferro doblada en forma de z de 200x200x100
mm. i 5 mm. de gruix, fixada mecànicament a muret de bloc de formigó; i una porta batent de
95x90 cm., formada per bastiment i brèndoles de pletines de ferro de 100x5 mm. soldades,
inclús frontisses de ferro vistes i sistema de tancament mitjançant passador (baldó) inferior.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.954,15 €

BB120006 U Be.06_conjunt de tancament exterior, format per barana de 1347x120 cm., formada per
pletines de ferro de 100x5 mm., amb una separació de 10 cm. entre pletines, soldades a
base de xapa de ferro doblada en forma de z de 200x200x100 mm. i 5 mm. de gruix, fixada
mecànicament a muret de bloc de formigó; i una porta batent de 95x90 cm., formada per
bastiment i brèndoles de pletines de ferro de 100x5 mm. soldades, inclús frontisses de ferro
vistes i sistema de tancament mitjançant passador (baldó) inferior. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de

1.949,54000 €
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fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 4,61000 €

P-164 EB120007 U Be.07_subministrament i muntatge de conjunt de tancament d'escala, format per perfils
tubulars quadrats de 30x30x3 mm., separats cada 40 mm., i fixats mecànicament a base
d'escala i a cantell d'escala. inclou passamà de pletines de ferro de 50x5 mm. fixades al
parament mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre, doblats i soldats segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

358,61 €

BB120007 M2 Be.07_conjunt de tancament d'escala, format per perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm.,
separats cada 40 mm., i fixats mecànicament a base d'escala i a cantell d'escala. inclou
passamà de pletines de ferro de 50x5 mm. fixades al parament mitjançant rodons de ferro de
10 mm. de diàmetre, doblats i soldats segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

349,08000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-165 EB12001A M Be.01a_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 102 cm. d'alçària total, amb
fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina
de ferro per pintar soldada de 110x8 mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa
de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de
120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm.
d'espessor cada 887.5 mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix,
característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

232,56 €

BB12001A U Be.01a_barana de vidre, de 102 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per
perfil de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de 110x8
mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona
neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada
mecànicament, xapa doblada puntual d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5
mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix, característiques i acabat
segons especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

223,03000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-166 EB12001B M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 105 cm. d'alçària total, amb
fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines
laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8
mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona
neutre, fixada mecànicament, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

242,26 €
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BB12001B U Be.01b_barana de vidre, de 105 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada per pletines
calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de 300x8
mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de
seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona neutre, fixada mecànicament, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

232,73000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-167 EB1201B2 M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 120 cm. d'alçària total, amb
fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines
laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8
mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona
neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x10 mm. fixada
mecànicament cada 500 mm., p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

276,20 €

BB1201B2 U Be.01b_barana de vidre, de 120 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada per pletines
calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de 300x8
mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de
seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció
amb perfil de ferro en l de 120x120x10 mm. fixada mecànicament cada 500 mm., p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

266,67000 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-168 EB120S01 U Se.01_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 70 cm. d'amplada i 430 cm.
de llargada, formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 17 graons de 17.8x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3
mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

4.173,76 €

BB120S01 U Se.01_escala metàl·lica recta, de 70 cm. d'amplada i 430 cm. de llargada, formada per dues
platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 17 graons
de 17.8x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre
subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.169,61000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-169 EB120S02 U Se.02_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 215 cm.
de llargada, formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 6 graons de 18x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm.
de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

2.297,44 €
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BB120S02 M Se.02_escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 215 de llargada, formada per dues
platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 6 graons
de 18x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre
subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

2.293,29000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-170 EB120S03 U Se.03_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 172 cm.
de llargada, formada per dues platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 4 graons de 15x28 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm.
de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1.838,78 €

BB120S03 U Se.03_escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 172 cm. de llargada, formada per dues
platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 4 graons
de 15x28 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre
subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.834,63000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-171 EB120S04 U Se.04_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de
424x305 cm., formada per dues portes batents, de 110x305 cm. i l'altre de 307x305 cm.,
formades per bastiment de perfis tubulars metàl:lics rectangulars de 50x50x3 mm., brèndoles
verticals de perfils tubulars metàlics de 20x50x2 mm. soldats a bastiment i separats 100 mm.,
amb bastiment de perfils metàl·lics rectangulars de 100x50x3 mm. i perfils en l de 160x80x3
mm. soldats a perfil rectangular i fixats mecànicament a mur de formigó, segons
especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, barra antipànic per a porta
petita, baldó inferior a porta gran, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

2.512,13 €

BB120S04 U Se04_tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 424x305 cm., formada per
dues portes batents, de 110x305 cm. i l'altre de 307x305 cm., formades per bastiment de
perfis tubulars metàl:lics rectangulars de 50x50x3 mm., brèndoles verticals de perfils tubulars
metàlics de 20x50x2 mm. soldats a bastiment i separats 100 mm., amb bastiment de perfils
metàl·lics rectangulars de 100x50x3 mm. i perfils en l de 160x80x3 mm. soldats a perfil
rectangular i fixats mecànicament a mur de formigó, segons especificacions del projecte.
inclou manetes, pany de cop i clau, barra antipànic per a porta petita, baldó inferior a porta
gran, mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

2.507,98000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-172 EB120S05 U Se.05_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total
de 323x250 cm., format per una porta basculant de 313x250 cm., amb una porta d'accés
peatonal integrada de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat,
d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta, inclús joc de ferraments, tirants de subjecció, ferratges, manetes,
passadors, pany de contacte, barra antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a

1.570,18 €
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obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus per
plaça d'aparcament i set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

BB120S05 U Se.05_porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de 323x250 cm., format per una
porta basculant de 313x250 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220 cm.
de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb
equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta, inclús joc de
ferraments, tirants de subjecció, ferratges, manetes, passadors, pany de contacte, barra
antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a obra i demés accessoris necessaris i
resta d'elements segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús un emissors radiocomandament i claus per plaça d'aparcament i set de reserva, p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.566,03000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-173 EB120S06 U Se.06_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de
365x100 cm., formada per una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat
de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a remat de
formigó, i marc perimetral: perfil d'acer galvanitzat en l de 150x75x3 mm. fixat mecànicament
a formigó, segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

888,99 €

BB120S06 U Se.06_reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 365x100 cm., formada
per una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm.
soldats, separació entre perfils de 5 cm., bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a remat de formigó, i marc
perimetral: perfil d'acer galvanitzat en l de 150x75x3 mm. fixat mecànicament a formigó,
segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

884,84000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-174 EB120S07 U Se.07_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de
419x665 cm., formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament,
una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats,
separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a
l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

6.758,73 €

BB120S07 U Se.07_reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 419x665 cm., formada
per una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre
perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes

6.754,58000 €
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les mides es comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 4,15000 €

P-175 EB120S08 U Se.08_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de
3110x250 cm., formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a l'estructura
principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de 150x75x3
mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

18.852,25 €

BB120S08 U Se.08_reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 3110x250 cm., formada
per una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre
perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
100x30x3 mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i marc perimetral a base de
perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura
principal, segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de
la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

18.848,10000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-176 EB120S09 U Se.09_subministre i muntatge de conjunt de tancament, per unes dimensions totals de
1335x408 cm., format per una porta d'una fulla batent de 167x408 cm., formada per un
bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm.,
fixats mecànicament a estructura principal, marc perimetral perfil en l d'acer galvanitzat de
50x30x3 mm. soldada a bastiment, chapa e=8mm soldada al perfil en l i acabat per una de
les cares amb formigó ''in situ'', segons especificacions i detalls de projecte; i una reixa de
ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 1168x408 cm., formada per una
estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5
cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3
mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer
galvanitzat de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal,
segons especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes,
ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

13.208,25 €

BB120S09 U Se.09_conjunt de tancament, per unes dimensions totals de 1335x408 cm., format per una
porta d'una fulla batent de 167x408 cm., formada per un bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura
principal, marc perimetral perfil en l d'acer galvanitzat de 50x30x3 mm. soldada a bastiment,
chapa e=8mm soldada al perfil en l i acabat per una de les cares amb formigó ''in situ'',
segons especificacions i detalls de projecte; i una reixa de ventilació metàl·lica, per unes
dimensions totals de 1168x408 cm., formada per una estructura principal a base de
bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm.,
fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral
de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a
l'estructura principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de
150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de

13.204,10000 €
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mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 4,15000 €

P-177 EB120S10 U Se.10_subministre i muntatge de marxapeu, per unes dimensions totals de 366 cm. de
longitud, format per una xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 68 cm. de
desembolupament, com a màxim, amb tres plecs, segons detalls de projecte, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre tac de fusta, dimensions i característiques segons
especificacions i detalls del projecte. tot el conjunt acabat envernissat. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra.

208,58 €

BB120S10 U Se.10_marxapeu, per unes dimensions totals de 366 cm. de longitud, format per una xapa
d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 68 cm. de desembolupament, com a màxim, amb tres
plecs, segons detalls de projecte, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tac de fusta,
dimensions i característiques segons especificacions i detalls del projecte. tot el conjunt
acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per
a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

204,43000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-178 EB120S11 U Se.11_subministre i muntatge de marc perimetral metàl·lic, per un buit de dimensions totals
de 85x210 cm., format per una xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 85 cm. de
desembolupament, segons detalls de projecte, muntat i col.locat a l'obra amb soldadura. tot
el conjunt acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

587,89 €

BB120S11 U Se.11_marc perimetral metàl·lic, per un buit de dimensions totals de 85x210 cm., format per
una xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 85 cm. de desembolupament, segons detalls
de projecte, muntat i col.locat a l'obra amb soldadura. tot el conjunt acabat envernissat. inclús
p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

583,74000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-179 EB120S12 U Se.12_subministre i muntatge de tarja de vidre fixe, per unes dimensions totals de 40x240
cm., amb vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb butiral transparent, de 3+3 mm
de gruix i cambra d'aire intermitja de 8 mm., col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini; i premarc, bastiment i llistonet de peltina de ferro de 150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5
mm. respectibament. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

348,39 €

BB120S12 U Se.12_tarja de vidre fixe, per unes dimensions totals de 40x240 cm., amb vidre aïllant de dos
vidres de seguretat incolor, amb butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire
intermitja de 8 mm., col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; i premarc,
bastiment i llistonet de peltina de ferro de 150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5 mm. respectibament.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra.

344,24000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-180 EB120S13 U Se.13_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm.,
format per una porta batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub
d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,

343,53 €
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mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

BB120S13 U Se.13_fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una porta batent
metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer
i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i
especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

339,38000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-181 EB120S14 U Se.14_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 75x215 cm.,
format per una porta batent metàl·lica d'una fulla, de 65x210 cm. de pas, amb bastidor de tub
d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

246,57 €

BB120S14 U Se.14_fusteria interior, per un buit d'obra total de 75x215 cm., format per una porta batent
metàl·lica d'una fulla, de 65x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer
i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i
especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

242,42000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-182 EB120S15 U Se.15_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de
1953 cm. i alçada variable entre 214 cm. i 150 cm., formada per tres portes pivotants, dues
de 316x214 cm. i una de 356x150 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular
de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base separades
cada 100mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3
mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment; i una tarja
fixe intermitja de 954 cm. i alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic tubular
rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base
separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular
de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars
quadrats de 30x30x3 mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base de barana a
posteriori, tot segons especificacions del projecte. inclou formació de rampa d'accés de
vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons
detalls i especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran
a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés.

12.067,51 €

BB120S15 U Se.15_tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 1953 cm. i alçada variable
entre 214 cm. i 150 cm., formada per tres portes pivotants, dues de 316x214 cm. i una de
356x150 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm.,
brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base separades cada 100mm., i

12.063,36000 €
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rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment; i una tarja fixe intermitja
de 954 cm. i alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de
50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base separades cada
100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm.
soldat a brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3
mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base de barana a posteriori, tot segons
especificacions del projecte. inclou formació de rampa d'accés de vehicles amb xapa d'acer
color natural de 12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons detalls i especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes
les mides es comprovaran a l'obra.

Altres conceptes 4,15000 €

P-183 EB120S16 U Se.16_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de
3050 cm. i alçada variable entre 245 cm. i 197 cm., formada per dues portes pivotants, una
de 152x245 cm. i una de 404x197 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular
de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base separades
cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3
mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment a la porta
gran, i pivot, tancament amb pany i clau, control remot i barra d'accionament antipànic a la
porta petita, i 2 unitats de perfil tubular rectangular de 80x30x2 mm. soldats al perfil en l per a
instal·lació de pany; i un dues targes fixes intermiges, una de 1917 cm. i l'altre de 575 cm., i
alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm.,
brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base separades cada 100 mm., i
rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats
mecànicament a paviment i soldat a base de barana a posteriori, tot segons especificacions
del projecte. inclou formació de rampa d'accés de vehicles amb xapa d'acer color natural de
12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons detalls i especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

22.880,54 €

BB120S16 U Se.16_tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 3050 cm. i alçada variable
entre 245 cm. i 197 cm., formada per dues portes pivotants, una de 152x245 cm. i una de
404x197 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm.,
brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base separades cada 100 mm., i
rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a paviment a la porta gran, i pivot,
tancament amb pany i clau, control remot i barra d'accionament antipànic a la porta petita, i 2
unitats de perfil tubular rectangular de 80x30x2 mm. soldats al perfil en l per a instal·lació de
pany; i un dues targes fixes intermiges, una de 1917 cm. i l'altre de 575 cm., i alçada variable,
formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils
en l de 160x80x3 mm. soldades a base separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles
amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment
mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats mecànicament a paviment i
soldat a base de barana a posteriori, tot segons especificacions del projecte. inclou formació
de rampa d'accés de vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat
envernissat, segons detalls i especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa
de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

22.876,39000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-184 EB12BAMU M Subministre i co·locació de conjunt de barana, de 120cm d'alçada total, formada per
passamà superior, inferior i muntants cada 150cm, tot amb pletina d'acer de secció 5x50mm,
soldats entre si i soldada a pletina d'acer de secció 5x250mm col·locada amb fixacions
mecàniques sobre forjat. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una

66,51 €
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capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris
per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

BB12BAMU M Conjunt de barana, de 120cm d'alçada total, formada per passamà superior, inferior i
muntants cada 150cm, tot amb pletina d'acer de secció 5x50mm, soldats entre si i soldada a
pletina d'acer de secció 5x250mm col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat. inclou
el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat
,color a escollir per la df, així com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en
obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a
obra.

59,44000 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-185 EB12BS13 U Se.13'_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm.,
format per una porta batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub
d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional
de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

343,53 €

BB12BS13 U Se.13_'fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una porta batent
metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer
i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i
especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

339,38000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-186 EB12BVID M Subministre i co·locació de conjunt de barana de vidre, de 120cm d'alçada, formada per vidre
laminar 8+8mm amb butiral tansparent, amb cantells polits, col·locat amb silicona sobre
pletines d'acer de 10mm, en forma d'u, secció segons plànols de detall, i perfils d'acer en
l150x150mm, i ancorades a forjat amb fixacions mecàniques. inclou passamà superior
calibrat amb forma de u amb pletines. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements
necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de
detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

162,37 €

BB12BVID M Conjunt de barana de vidre, de 120cm d'alçada, formada per vidre laminar 8+8mm amb
butiral tansparent, amb cantells polits, col·locat amb silicona sobre pletines d'acer de 10mm,
en forma d'u, secció segons plànols de detall, i perfils d'acer en l150x150mm, i ancorades a
forjat amb fixacions mecàniques. inclou passamà superior calibrat amb forma de u amb
pletines. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i
dues d'acabat ,color a escollir per la df,  així com elements necessaris

145,45000 €

Altres conceptes 16,92000 €

P-187 EB12REMA M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per malla
electrosoldada d'acer, amb pas de malla 100x100x10mm,amb perfils perimetrals i ancorada
a llosa d'escala amb perfils d'acer tipus l50x50x5mm i l40x45x5mm i pletines de secció
5x50mm, ancorats amb fixacions mecàniques. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt
sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com
elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt.. tot segons
plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

91,83 €

BB32REMA M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per malla electrosoldada d'acer, amb pas de
malla 100x100x10mm,amb perfils perimetrals i ancorada a llosa d'escala amb perfils d'acer
tipus l50x50x5mm i l40x45x5mm i pletines de secció 5x50mm, ancorats amb fixacions
mecàniques. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris per la
correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall,

73,60500 €
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indicacions de df i del fabricant. comprovació de mides a obra.

Altres conceptes 18,22500 €

P-188 EB12RETU M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per perfils tubulars
verticals d'acer pintat, de secció 30x30x3mm, col·locats cada 100mm sobre perfils angulars
50x50x5mm i platina 10x150mm i ancorats a llosa de formigó amb fixacions mecàniques.
inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues
d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. . tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

122,39 €

BB32RETU M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per perfils tubulars verticals d'acer pintat, de
secció 30x30x3mm, col·locats cada 100mm sobre perfils angulars 50x50x5mm i platina
10x150mm i ancorats a llosa de formigó amb fixacions mecàniques. inclou el pintat dels
elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a
escollir per la df, així com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de
tot el conjunt. tot segons plànols de detall, indicacions de df i del fabricant. comprovació de
mides a obra.

104,16000 €

Altres conceptes 18,23000 €

P-189 EB12SE01 U Subministre i col.locació de porta estanca d'accés a cambra ''humida'', de 210x60 cm de pas,
d'acer, de la casa ucalsa o equivalent, incloent part proporcinal de mecanismes de
tancament, maneta giratòria, part vidriada, ferratges i accessoris. inclou pintat del conjunt
metàl.lica amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou resta de peces especials, accessoris i elements per a deixar el conjunt
de la porta perfectament col.locat i acabat. tot segons plànols i detalls de projecte i
indicacions de df.

1.165,01 €

BB12SE01 U Porta estanca d'accés a cambra ''humida'', de 210x60 cm de pas, d'acer, de la casa ucalsa o
equivalent, incloent part proporcinal de mecanismes de tancament, maneta giratòria, part
vidriada, ferratges i accessoris. inclou pintat del conjunt metàl.lica amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou resta de peces
especials, accessoris i elements.

1.149,12000 €

Altres conceptes 15,89000 €

P-190 EB12XTEN M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior, format per malla
metàl·lica tipus x-tend de la casa carltahl o equivalent, de cables d'acer inoxidable, cable de
diàmetre 1,5mm, format del rombe de la malla 80x139mm, amb cable perimetral de 8mm de
diàmetre d'acer inoxidable, ancorada a llosa d'escala, s/detalls, inclosos ulls premsats,
terminals de muntatge, anelles i resta de ferratges i d'elements necessaris de la casa carl
stahl o equivalent s/plànols. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, muntatge del conjunt per
empresa especialitzada i homologada, així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall, indicacions de df i
del fabricant. comprovació de mides a obra.

199,61 €

BB32XTEN M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per malla metàl·lica tipus x-tend de la casa
carltahl o equivalent, de cables d'acer inoxidable, cable de diàmetre 1,5mm, format del
rombe de la malla 80x139mm, amb cable perimetral de 8mm de diàmetre d'acer inoxidable,
ancorada a llosa d'escala, s/detalls, inclosos ulls premsats, terminals de muntatge, anelles i
resta de ferratges i d'elements necessaris de la casa carl stahl o equivalent s/plànols. inclou
el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat
,color a escollir per la df, muntatge del conjunt per empresa especialitzada i homologada,
així com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall, indicacions de df i del fabricant. comprovació de mides a obra.

184,54000 €

Altres conceptes 15,07000 €

P-191 EB14PAF1 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà de fusta de pi pintat, amb forma trapezoidal i
secció 15-40x200mm, segons plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de
fusta de pi de 40x50mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a
l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta
d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de detalls
de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

66,67 €
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BB14PAF1 M Conjunt de passamà de fusta de pi pintat, amb forma trapezoidal i secció 15-40x200mm,
segons plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi de
40x50mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt
sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements
necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

63,32000 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-192 EB14PAF2 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà rectangular de fusta de pi pintat, de secció
40x60mm, segons plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi
de 40x40mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt
sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements
necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte
i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

41,36 €

BB14PAF2 M Conjunt de passamà rectangular de fusta de pi pintat, de secció 40x60mm, segons plànolls
de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi de 40x40mm, col·locat tot
amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1 capa
sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df.
comprovació de mides a obra.

38,01000 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-193 EB14PAQU M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular
rectangular d'acer de secció 50x100.2mm, fixat amb pletina metàl·lica d'acer massissa de
secció 50x50x4mm per a subjecció de passamà, ancorada a parament vertical cada 100 cm
mitjançant fixacions mecàniques, tot segons plànols de detall. inclou remats finals del
passamà així com l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una
capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra.

38,75 €

B0CHPAQU M Conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular rectangular d'acer de secció
50x100.2mm, fixat amb pletina metàl·lica d'acer massissa de secció 50x50x4mm per a
subjecció de passamà, ancorada a parament vertical cada 100 cm mitjançant fixacions
mecàniques, tot segons plànols de detall. inclou remats finals del passamà així com l'acabat
pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2
d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització
de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de
mides a obra

23,71950 €

Altres conceptes 15,03050 €

P-194 EB14PARE M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per pletina massissa
d'acer de secció 5x50mm, fixada a tubulars verticals amb rodons massissos d'acer de 10mm
de diàmetre, tot segons plànols de detall. inclou l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics
a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta
d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida.. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

34,68 €

B0CHPARE M Conjunt de passamà d'escala interior format per pletina massissa d'acer de secció 5x50mm,
fixada a tubulars verticals amb rodons massissos d'acer de 10mm de diàmetre, tot segons
plànols de detall. inclou l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb
una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per
a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions
de df. comprovació de mides a obra

19,64550 €

Altres conceptes 15,03450 €

P-195 EB14PARO M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular
circular d'acer de 30mm de diàmetre, fixat a reixa vertical amb rodons massissos d'acer de
diàmetre 8mm, soldats cada 100 cm, tot segons plànols de detall. inclou remats finals del
passamà així com l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una
capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. . tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

36,72 €
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B0CHPARO M Conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular circular d'acer de 30mm de
diàmetre, fixat a reixa vertical amb rodons massissos d'acer de diàmetre 8mm, soldats cada
100 cm,tot segons plànols de detall. inclou remats finals del passamà així com l'acabat pintat
de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat,
color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la
partida. tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a
obra

21,68250 €

Altres conceptes 15,03750 €

P-196 EB14SI04 M Si04_subministrament i muntatge de passamà de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre, amb pletines d'acer galvanitzat col·locades a la mateixa distància en cada tram,
amb un màxim de 2.00 m.,, fixat a l'estructura o la paret existent. inclou els remats als
extrems format per pletines d'acer galvanitzat, cantell soldat i polit, embellidor circular de 50
mm., de xapa d'acer galvanitzat, de 2 mm d'espessor, col·locat amb cargola avellanats. tot
segons plànol de detall de projecte.

47,19 €

BB14SI04 M Passamà de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb pletines d'acer galvanitzat
col·locades a la mateixa distància en cada tram, amb un màxim de 2.00 m.,, fixat a
l'estructura o la paret existent. inclou els remats als extrems format per pletines d'acer
galvanitzat, cantell soldat i polit, embellidor circular de 50 mm., de xapa d'acer galvanitzat, de
2 mm d'espessor, col·locat amb cargola avellanats. tot segons plànol de detall de projecte.

29,51000 €

Altres conceptes 17,68000 €

P-197 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

2,32 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,25080 €

Altres conceptes 2,06920 €

P-198 EBA1VORA M Pintat de vorades de formigó, de color groc, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals 4,27 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,70680 €

Altres conceptes 3,56320 €

P-199 EBA2I005 U Pintat de caràcter numèric en paviment i paraments verticals amb pintura no reflectora, amb
mitjans manuals

3,16 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,04560 €

Altres conceptes 3,11440 €

P-200 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de pvc de d 160 mm. inclús p/p de junts i peces
complementàries; reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del
tub amb grava filtrant sense classificar. totalment col·locada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada.

12,29 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 3,38600 €

BD5A2E00 M Tub circular ranurat de pvc de d 160 mm 3,99000 €

Altres conceptes 4,91400 €

P-201 ED5HCANA M Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada, de 10,2 cm de
fondària, amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó
hm-20/p/10/i

94,02 €

BD5HU004 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada, de 10,2 cm de
fondària, amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció

65,53000 €

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

5,04700 €

Altres conceptes 23,44300 €

P-202 ED5L1210 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada
per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2,
col.locada sense adherir

11,04 €
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BD5L1200 M2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per
dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2

9,98550 €

Altres conceptes 1,05450 €

P-203 ED5L1410 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada
per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm de gruix i 950 g/m2,
col.locada sense adherir

11,56 €

BD5L1400 M2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per
dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm de gruix i 950 g/m2

10,51050 €

Altres conceptes 1,04950 €

P-204 EDN1SI05 U Si05_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular de 40x150 cm., format
per lames en z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb
subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.;
amb coberta i remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm
de gruix. inclús p/p de fixació a suport mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent
de 20x20x8mm, fixades mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons
especificacions de plànols i indicacions de ls df.

493,90 €

BE5ZSI05 U Subministrament de barret de ventilació rectangular de 40x150 cm., format per lames en z de
xapa plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs
d'acer galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta i remats de
cantonades i minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de
fixació a suport mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades
mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot segons especificacions de plànols i
indicacions de ls df.

487,96000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-205 EDN1SI5B U Si05b_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular en l de 175 cm. en el
costat mes llarg i 60 cm. en el mes curt, i 40 cm. d'ample, format per lames en z de xapa
plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer
galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta i remats de cantonades i
minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport
mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades mecànicament
al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons especificacions de plànols i indicacions de
ls df.

624,76 €

BE5ZSI5B U Subministrament de barret de ventilació rectangular en l de 175 cm. en el costat mes llarg i
60 cm. en el mes curt, i 40 cm. d'ample, format per lames en z de xapa plegada d'acer
galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat de
100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta i remats de cantonades i minvells de
xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport mitjançant
tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades mecànicament al suport
de tancament ceràmic. tot muntat segons especificacions de plànols i indicacions de ls df.

618,82000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-206 EF00CO08 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-200, rigidesa SN-8kN/m², amb doble
paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou
p.p. de material auxiliar de muntatge.

18,12 €

Sense descomposició 18,12000 €

P-207 EF00CO09 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-250, rigidesa SN-8kN/m², amb doble
paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou
p.p. de material auxiliar de muntatge.

24,15 €

Sense descomposició 24,15000 €

P-208 EF00CO10 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-315, rigidesa SN-8kN/m², amb doble
paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou
p.p. de material auxiliar de muntatge.

32,29 €

Sense descomposició 32,29000 €

P-209 EF00DESM U DESMUNTATGE I RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT PROVISIONAL PER
TAL DE SEPARAR LA XARXA AMB LES DUES ESCOMESES EXISTENTS (CARRER
DULCET I TENIENTE CORONEL VALENZUELA) I CONNEXIÓ DELS POUS I BOMBES
EXISTENTS A LES DUES ESCOMESES. INCLOS CÀRREGA MANUAL DE RUNA A CAMIÓ

650,00 €
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O CONTENIDOR
Sense descomposició 650,00000 €

P-210 EF02BE050 Un Subm. i col. de clavegueró de fundició benito delta ref. sf570 amb una alçada de 570 mm. i
dimensions del marc de 570x305 mm. sortida de 195 mm. reixa de classe c-250. s'inclou
material auxiliar de muntatge. (r-02)

135,83 €

Sense descomposició 135,83000 €

P-211 EF02CA250 Un Subm. i col. de clavagueró sifònic cainox mod. 766.403.110, fix, vertical, amb sortida de ø
110 mm. d'acer inoxidable. s'inclou cistella filtrant, reixa tipus tramex i p.p. de material
auxiliar de muntatge. (r-01)

262,89 €

Sense descomposició 262,89000 €

P-212 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa classe c-250 funditubo
mod. crpf110 de 1000x140 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.

40,07 €

Sense descomposició 40,07000 €

P-213 EF30TR01 Un Subm. i col. de reixa tramex 700x500 mm. galvanitzada tipus dentada amb pletina de 10/2
per muntatge cargolat, amb una malla de 30x30 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.
(r-04).

37,75 €

Sense descomposició 37,75000 €

P-214 EF31BE11 UN Subm. i col. de tapa d'arqueta de fosa dúctil BENITO INNOVA ref. T2061N, tapa i marc
rodons, C-250, amb un diàmetre de 805 mm. i un diámetre de pas de 600 mm. S'inclou
material auxiliar pel seu muntatge.

59,74 €

Sense descomposició 59,74000 €

P-215 EF31FU05 UN Subm. i col. de registre de fundició dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 50 T0 FD
clase B-125 de 500x500 mm. amb marc quadrat.

31,96 €

Sense descomposició 31,96000 €

P-216 EF58AP03 UN Subm. i col. d'equip de bombeig compacte per a aigües fecals ABS mod. PIRAÑAMAT 100.
Connexió directa al inodor amb possibilitat de connexió a un lavabo, una dutxa i un bidet.
Característiques:
* DN descàrrega: DN-25/32.
* Tensió nominal: 220-240 V.
* Longitut cable: 2 m.
* Potència motor. 1'1 kW.
* Intensitat nominal: 4.7 A.
* Pes: 9 kg.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

352,77 €

Sense descomposició 352,77000 €

P-217 F9363G11 M3 Base de formigo de resistencia de 15n/mm2 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

60,34 €

B0604220 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm

50,65200 €

Altres conceptes 9,68800 €

P-218 F9365H51 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

76,96 €

B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

60,81600 €

Altres conceptes 16,14400 €

P-219 F96511C5 M Vorada recta/corba de peces de formigó, de 12x20 cm, classe r 3,5 (une 127025), col.loda
horitzontal, sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

18,16 €

B96511C0 M Vorada recta de formigó, amb secció normalitzada per a vianants 20x12 cm, de classe
climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons
une-en 1340

4,94550 €
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B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

2,27232 €

Altres conceptes 10,94218 €

P-220 F96AU020 M Formació de canal per recollida d'aigües en trasdosat del mur de formigó, realitzat amb una
peça de bloc de formigó de 10 cm, reomplerta amb formigó i fixada a solera amb esperes de
d 6 mm, amb formació de pendents fins a arqueta de recollida d'aigues inclosa i p.p. de
connexió a xarxa de sanejament.

19,23 €

B961U020 M Formació de canal per recollida d'aigues en trasdosat del mur de formigó, realitzat amb una
peça de bloc de formigó de 10 cm, reomplerta amb formigó i fixada a solera amb esperes de
d 6 mm, separada del mur per formació d'una canal de 15 cm d'ample, inclou la formació de
pendents fins a arqueta de recollida d'aigues.

13,76000 €

Altres conceptes 5,47000 €

P-221 F9F5REPL M2 P2d_subministre i col.locació de paviment per a replà d'escala de formigó prefabricat massís
de la casa ica model foro o equivalent de dimensions i especejament segons plànols de
detall de projecte, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

61,83 €

B9F1REPL M2 P2d_paviment per a replà d'escala de formigó prefabricat massís de la casa ica model foro o
equivalent de dimensions i especejament segons plànols de detall de projecte, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

49,44450 €

Altres conceptes 12,38550 €

P-222 F9G1QUIC M2 Acabat de coberta amb formigó porós blanc, tipus tenis quick o equivalent, color blanc amb
addició de colorant, de 20 cm de gruix mitjà i gruix mínim a exteriors de 5 cm i resta variable
segons secció de coberta. inclou part proporcional de formació de juntes a paviment.

26,01 €

B08ACOLO Kg Colorant per formigó, color a definir 3,46500 €

Altres conceptes 22,54500 €

P-223 FD5HU005 M Subministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó
polimèric de 15 cm d'amplària, de la casa aco o equivalent, amb reixa d'acer galvanitzat,
encastada en dau de 40 x 45 cm

141,03 €

BD5HU005 M drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària,
de la casa aco o equivalent, amb reixa d'acer galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

123,53000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

7,05882 €

Altres conceptes 10,44118 €

P-224 FDD15099 m Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col.locades amb morter mixt 1:0,5:4

63,97 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80cm, prefabricada 44,95050 €

Altres conceptes 19,01950 €

P-225 FDD1A095 M Subministre i col.locació d'annell de formigó prefabricat d'ajust i anivellació de 700 mm de
diàmetre interior al primer tram, de 800 mm de diàmetre interior al segon tram i de 1200 mm
de diàmetre interior al tram final. inclou mòdul de connexió amb con excèntric, mòdul de llosa
de reducció, unions amb junta elàstcia i unió amb tubs formant mitja canya i retallant semi
volta superior un cop connectat. tot segons normativa municipal de barcelona, segons clavsa,
plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

119,51 €

BDD1A090 M Conjunt d'annell de formigó prefabricat d'ajust i anivellació de 700 mm de diàmetre interior al
primer tram, de 800 mm de diàmetre interior al segon tram i de 1200 mm de diàmetre interior
al tram final. inclou mòdul de connexió amb con excèntric, mòdul de llosa de reducció, unions
amb junta elàstcia i unió amb tubs formant mitja canya i retallant semi volta superior un cop
connectat.

99,61350 €

Altres conceptes 19,89650 €

P-226 FDDZS005 U Subministre i col.locació de graó per a pou de registre circular, amb les potes inclinades de
manera que es puguin empotrar 10 cm roscant a parets, amb una amplada total de 37 cm,
format amb vareta de 12 mm de diàmetre i recobriment de polipropilè, incloent aleta lateral
per evitar relliscades i gravat superior per augmentar l'adherència. tot segons normativa

16,96 €
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vigent, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

BDDZV001 U Graó per a pou de registre circular, amb les potes inclinades de manera que es puguin
empotrar 10 cm roscant a parets, amb una amplada total de 37 cm, format amb vareta de 12
mm de diàmetre i recobriment de polipropilè, incloent aleta lateral per evitar relliscades i
gravat superior per augmentar l'adherència. tot segons normativa vigent, plànols i detalls de
projecte i indicacions de df.

7,35000 €

Altres conceptes 9,61000 €

P-227 G3L5UY01 m2 Projectat de paret de soterrani amb formigó projectat HA-25, de 15 cm de gruix, inclou la
col.locació de malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col.locada fixada de forma mecànica sobre estructura
portant resistent.

80,89 €

B0111000 M3 Aigua 0,20750 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,77450 €

B065960B M3 Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

10,72980 €

Altres conceptes 68,17820 €

P-228 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ecr-1

4,62 €

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,60000 €

Altres conceptes 4,02000 €

P-229 GDKZTAP1 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa per a pericó, de fosa grisa model barcelona
d-93a d-400 de 900x900 mm exterior, de la casa fábregas o equivalent, de 600 mm de
diàmetre interior lliure, homologada per l'ajuntament de barcelona i clavsa, segons plànols i
detalls de projecte i indicacions de df.

307,52 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó, de fosa grisa model barcelona d-93a d-400 de 900x900 mm
exterior, de la casa fábregas o equivalent, de 600 mm de diàmetre interior lliure, homologada
per l'ajuntament de barcelona i clavsa, segons plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

293,66000 €

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 1,59240 €

Altres conceptes 12,26760 €

P-230 K12CGOND U Submnistre i instal·lació de conjunt de gòndola pel manteniment i neteja de la façana de
l'edifici, model sg10 de la marca techgondola o equivalent, disenyada i fabricada segons
norma europea une-en 1808, marcat ce ; inclòs carril de traslació amb erfil ipn 140 amb
imprimació, inclòs transport. tot segons especificacions de fabricant

44.014,62 €

Sense descomposició 44.014,62000 €

P-231 K88RQ302 M2 Reparació de parament amb revestiment de gruix 3 cm de morter amb additius, mixt de
ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc, acabat amb dues capes de
líquid protector per a acabats tenyit amb colorant

64,22 €

B8ZZB000 Kg Líquid protector per a acabats de paraments de pedra i estuc 3,48000 €

B0818110 Kg Colorant en pols per a morter 1,35500 €

Altres conceptes 59,38500 €

P-232 NOTA PA NOTA: Els equips de bombeig forman part del projecte específic de xarxes enterrades. 0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-233 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el pressupost, les mostres
necessàries per a la correcte realització de les partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i model especificat o
equivalent. per a poder modificar qualsevol dels materials prescrits caldrà presentar a la df la
documentació tècnica necessària i la posterior autorització de la df acceptant el canvi de
material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el material prescrit en projecte

0,00 €
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Sense descomposició 0,00000 €

P-234 PPA0SS01 Pa Partida alçada d'abonament íntegre pre a l'execució, subministrament i reposició de tots els
elements, mitjans i personal necessari per al compliment de totes les mesures de seguretat i
salut durant l'execució de les obres segons normativa vigent i estudi de seguretat.

31.933,13 €

Sense descomposició 31.933,13000 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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MA D'OBRA

A011BTBZ H. Cuadrilla b 30,56000 €

A0121000 H Oficial 1a 18,24000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 18,24000 €

A0123000 H Oficial 1a encofrador 16,50000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 16,50000 €

A0125000 H Oficial 1a soldador 18,52000 €

A0127000 H Oficial 1a col.locador 18,24000 €

A0127COL H Oficial 1a col·locador 19,15000 €

A0128000 H OFICIAL 1A POLIDOR 17,35000 €

A012A000 H Oficial 1a fuster 18,52000 €

A012B000 H Oficial 1a estucador 20,26000 €

A012D000 H Oficial 1a pintor 18,24000 €

A012E000 H Oficial 1a vidrier 19,69000 €

A012F000 H Oficial 1a manya 12,30000 €

A012L000 H Oficial 1a llauner 20,93000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 16,17000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 14,59000 €

A0133000 H Ajudant encofrador 14,65000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 14,65000 €

A0135000 H Ajudant soldador 16,25000 €

A0137000 H Ajudant col.locador 16,20000 €

A013A000 H Ajudant fuster 16,31000 €

A013B000 H Ajudant estucador 17,99000 €

A013D000 H Ajudant pintor 16,20000 €

A013F000 H Ajudant de manya 10,76000 €

A013M000 H Ajudant muntador 13,90000 €

A0140000 H Manobre 15,25000 €

A0150000 H Manobre especialista 15,78000 €
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MAQUINÀRIA

C0M0T001 H. Equip de granallat 8,51000 €

C0M0TT01 H. Grup electrogen de 40 kva 4,20000 €

C110A0G0 h Depósito de aire comprimido de 180 m3/h 2,93000 €

C1311110 H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kw 35,26000 €

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 45,19000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 34,63000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 50,85000 €

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 7,14000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 26,47000 €

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 21,14000 €

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 125,40000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,39000 €

C1709A00 H Estenedora per a paviments de formigó 62,98000 €

C170G000 h Máquina para gunitar 21,67000 €

C2003000 H Remolinador mecànic 4,19000 €

C2005000 H Regle vibratori 3,61000 €

C2007000 H POLIDORA 1,90000 €

C2009000 H ABRILLANTADORA 1,46000 €

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,57000 €

CZ121410 h Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión 15,41000 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 0,83000 €

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 14,50000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,31000 €

B0313000 T Sorra de marbre blanc 110,44000 €

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 12,80000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 16,93000 €

B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 28,80000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 78,30000 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 144,64000 €

B051OUTD T Ciment outdoor 102,52000 €

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils, plaques i tacs de suport 0,31000 €

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 0,08000 €

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,30000 €

B05A2102 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, blanca 0,24000 €

B05A2103 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color 0,24000 €

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,09000 €

B0604220 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 48,24000 €

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

50,47000 €

B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

57,92000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

42,08000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

49,71000 €

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

51,11000 €

B064C26C M3 Formigó hm-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

69,75000 €

B064TENI M3 Formigó porós blanc, tipus tenis quick o equivalent, color blanc 60,11000 €

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

59,50000 €

B065960B M3 Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

59,61000 €

B065C36C M3 Formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

66,70000 €

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 26,54000 €

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 0,25000 €

B071P000 Kg Morter d'anivellament 0,78000 €

B0818110 Kg Colorant en pols per a morter 2,71000 €

B081C010 Kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma une-en 934-3 0,98000 €

B08ACOLO Kg Colorant per formigó, color a definir 2,31000 €

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,77000 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,86000 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,86000 €

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 1,18000 €

B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 6,22000 €
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B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 1,29000 €

B0A4CARG U Cargols lb (punta broca) 9,5mm 0,04000 €

B0A5AA00 U Cargol autoroscant amb volandera 0,07000 €

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08000 €

B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,11000 €

B0A62F00 U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,71000 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,55000 €

B0B34121 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 10x10 cm, d:3-3 mm, b 500 t, 6x2,2 m,
segons une 36092

1,11000 €

B0B34132 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm, d:4-4 mm, b 500 t, 6x2,2 m,
segons une 36092

1,43000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,69000 €

B0B341C2 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 30x15 cm, d:4-4 mm, b 500 t, 6x2,2 m,
segons une 36092

0,79000 €

B0CAFE02 U Fe.02_lluernari, per un buit d'obra total de 1450x210 cm., format per vidre aïllant d'una lluna
incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra
d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils travessers
d'alumini de 6x20 cm. sobre estructura metàl·lica tubular de 4x10x20 mm i canaló perimetral de
xapa metàl·lica. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

17.716,00000 €

B0CC5000 M2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 4,63000 €

B0CC5E00 M2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix (ignífuga) 6,16000 €

B0CCAQUA M2 Placa tipus aquapanel outdoor de knauf o equivalent, amb ànima de ciment portland amb additius,
reforçada per ambdúes cares amb malla de fibra, de 12,5mm de gruix,

23,28000 €

B0CH2348 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada 24 a
28 cm, de gruix 0,7 mm, amb una inèrcia entre 15 i 16 cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, amb
pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques, amb part proporcional de perfil en
l30x60mm  d'acer galvanitzat de remat perimetral fixat mecànicament.

15,03000 €

B0CHPAQU M Conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular rectangular d'acer de secció
50x100.2mm, fixat amb pletina metàl·lica d'acer massissa de secció 50x50x4mm per a subjecció
de passamà, ancorada a parament vertical cada 100 cm mitjançant fixacions mecàniques, tot
segons plànols de detall. inclou remats finals del passamà així com l'acabat pintat de tots els
elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per
df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de
detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra

22,59000 €

B0CHPARE M Conjunt de passamà d'escala interior format per pletina massissa d'acer de secció 5x50mm, fixada
a tubulars verticals amb rodons massissos d'acer de 10mm de diàmetre, tot segons plànols de
detall. inclou l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa
d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta
realització de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra

18,71000 €

B0CHPARO M Conjunt de passamà d'escala interior format per perfil tubular circular d'acer de 30mm de diàmetre,
fixat a reixa vertical amb rodons massissos d'acer de diàmetre 8mm, soldats cada 100 cm,tot
segons plànols de detall. inclou remats finals del passamà així com l'acabat pintat de tots els
elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per
df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida. tot segons plànols de
detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra

20,65000 €

B0CHU100 M2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 16,73000 €

B0CJFE04 U Fe.04_formació de caixa d'escala de façana, format per folrat perimetral a coberta, laterals i
sotaescala, modulada segons plànols de projecte, amb una superfície aproximada de 31'00 m2 als
laterals, 67'10 m2 a sotaescala i 65'64 m2 a coberta, format per xapa plegada d'alumini de 1.5 mm.
de gruix, acabat lacat color blanc, amb aïllament de planca de poliestirè extruït xps, gruix i

62.010,90000 €
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característiques segons especificacions del projecte, fixades sobre estructura de perfils metàl·lics
tubulars quadrats de 30x30x3 mm., amb perfilaria de mur cortina de wicona o equivalent, acabat
lacat blanc ral 9016el, e=50-120 micras, perfils perimetrals de 80x60 mm., fixats sobre perfil
corregut superior, inferior i lateral, d'acer galvanitzat en l de 100x100x6 mm. fixada mecànicament
a l'estructura principal de l'escala, segons especificacions del projecte, inclús formació de canaló a
trobada amb façana amb xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc,
connexionat a xarxa de sanejament; dues portes pivotants de 120x256 cm., formada per
bastiments de perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb rebestiment per les dues cares amb xapa
plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color blanc, fixades i clipades sobre bastiment,
inclús manetes, pany de cop i clau, barra antipànic, i tots els mecanismes i ferratges necessaris
per a la seva instal·lació i bon funcionament, model i característiques segons especificacions del
projecte; i una zona vidriada modulada segons plànols de projecte, amb una superfície aproximada
de 92'89 m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un vidre laminar de
seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, unides amb butiral acústic, i cambra d'aire de 14 mm.,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, fixat a la perfileria amb silicona estructural,
amb perfileria perimetral a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 80x160x3
mm. fixat a perfil en l perimetral, i pletina calibrada de 200x8 mm. fixada mecànicament a tubular.
inclou folrat perimetral amb platina calibrada de 2 mm. de gruix, fixat segons especificacions del
projecte, totes les gomes, juntes, ancoratges i cargolam inox per a la seva instal·lació i bon
funcionament. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a  l'obra.

B0CJFE05 U Fe.05_tancament exterior, per un buit d'obra total de 1465x226 cm., format per 13 safates d'alumini
de 82x226 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; una porta de
82x226 cm., d'una dulla pivotant, formada per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions
segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament; una porta de 150x226 cm., de dues
fulles batents de 75x226 cm., i una porta de 157x226 cm., de dues fulles batents una de 75x226
cm. i l'altre de 82x226 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions
segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament, amb peracions circulars de 50 cm.
de diàmetre per a ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm. per evitar la intrusió. inclou
joc de pivots, manilles, baldons, pany, topall de terra, fre i demés accessoris segons projecte. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

7.102,89000 €

B0CJFE08 U Fe.08_tancament exterior, per un buit d'obra total de 339x250 cm., format per 4 safates d'alumini
de 77x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt
acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.643,61000 €

B0CJFE10 U Fe.10_tancament exterior, per un buit d'obra total de 1206x250 cm., format per 8 safates d'alumini
de 115x250 cm. i 3 safates d'alumini de 96x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs
d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 115x250 cm., d'una fulla batent de 115x250 cm., formades
per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues
cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre,
topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús
marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

5.847,15000 €
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B0CJFE11 U Fe.11_tancament exterior, per un buit d'obra total de 917x250 cm., format per 8 safates d'alumini
de 115x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt
acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.445,96000 €

B0CJFE14 U Fe.14_tancament exterior, per un buit d'obra total de 905x250 cm., format per 10 safates d'alumini
d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 146x250 cm., de dues fulles batents
de 73x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte,
acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i
contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt
acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.387,79000 €

B0CJFE15 U Fe.15_tancament exterior, per un buit d'obra total de 983x250 cm., format per 11 safates d'alumini
d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 146x250 cm., de dues fulles batents
de 73x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte,
acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i
contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt
acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

4.765,97000 €

B0CJFE17 U Fe.17_tancament exterior, per un buit d'obra total de 431x250 cm., format per 7 safates d'alumini
de 63x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el conjunt
acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

2.089,66000 €

B0CJFE18 U Fe.18_tancament exterior, per un buit d'obra total de 653x250 cm., format per una tarja fixe de
vidre de 482x250 cm., de vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un vidre laminar de
seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta de pi de 35x55 m.., amb perfileria a base d'omegues d'acer de 75x50x2 mm. soldat sobre
tubs metàl·lics superior de 50x50x1.5 mm. i inferior de 50x100x1.5 mm., acabat pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de color blanc; i dues portes de
85x250 cm., d'una fulla batent de 80x250 cm. de pas i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 20 mm. de
gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i de 35x35 mm. de fusta de pi,
amb un aïllament segons detalls i especificacions del projecte, inclús frontisses, maneta d'acer inox
fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i clau, cilindre mestrejable, topall de terra i
tancaportes, model segons especificacions del projecte, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

3.168,67000 €

B0CUU110 M2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix 7,07000 €

B0D71120 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 1,95000 €
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B0E244B6 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x110 mm de cara vista, gris, categoria i, segons
norma une-en 771-3

0,63000 €

B0E244L6 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria i, segons
norma une-en 771-3

1,08000 €

B0E2BLRF U Bloc de morter de ciment i àrids densos, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, gris,
categoria i, segons norma une-en 771-3

1,16000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,22000 €

B0F95230 U Encadellat ceràmic de 50x20x3 cm 0,21000 €

B0FA12A0 U Totxana de 29x14x10 cm 0,13000 €

B0FHGRES M2 Gres porcelànic en format 20x20 de color a escollir per df, de proyecto dos o equivalent, en acabat
natural

12,85000 €

B0Y16360 M2 Amortització de pont penjant metàl.lic i electric, format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70
cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb
contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, inclosa part
proporcional de muntatge i desmuntatge

1,05000 €

B1QUATEK M2 Aplicació de dues capes de ''aquatek super'' en la impermeabilització de lloses de fonaments. 8,29000 €

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

4,40000 €

B2RA6360 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el catàleg europeu de
residus (orden mam/304/2002)

5,93000 €

B2RA7L00 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

3,58000 €

B44Z502A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l,
ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

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

1,14000 €

B5ZD1DC3 M Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs

3,96000 €

B5ZDU010 M Perfil d'alumini per suport de lamina de butil 0,66000 €

B5ZZAEJ0 U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,09000 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,20000 €

B6B11200 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

0,64000 €

B6B11400 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,27000 €

B6B12200 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària. inclou xapa de remat superior i inferior amb u d'alumini de 90x70x8mm.

0,75000 €

B6B12400 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,12000 €

B6ME1450 M2 Sistema de façana calenta formada per mur cortina modular de silicona estructural amb
trencament de pont tèrmic realitzat mitjançant fusteria d'alumini fixada a l'ampit de formigó
mitjançant angulars d'acer galvanitzat en calent amb regulació tridimensional i doble envidrament
baixa emissiu amb serigrafia, en mòduls de 3550x1800mm (amplada x alçada), modulat en dos
parts en sentit horitzontal; amb perfileria de mur cortina modular, sistema wictec el 80 ssg de
wicona o equivalent, amb acabat lacat blanc ral 901ei, de gruix mínim de lacat de 50-120 micres,
amb unió entre marc i muntants mitjançant embuts fixats al marc. sistema wictec el 80 sg, és un
sistema de façana de vidre de sislicona estructural unit sobre safata d'alumini, independent de
l'estructura portant, possibilitant la reposició ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre
la correcta aplicació de la silicona estructural). el sistema wictec el 80 sg està dissenyat per tal que
les safates d'unió quedin ocultes (sense cap resalt). perfils amb triple barrera d'estanquitat,
connexió entre mòduls mitjançant una triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió fins
8mm en sentit vertical i 9,5mm en sentit horitzontal; junta exterior de 20mm oberta, la configuració

334,40000 €
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del sistema assegura en tot moment el trencament del pont tèrmic, tant en vidres fixes com en
finestres. retícula modular a base de muntants verticals d'alumini autoportant i travessers
horitzontals perimetrals realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge en-aw-6063 al mg 0,5,
qualitat anoditzable (une 38337/i-3441) i amb desviacions màximes segons din 17615 part 3. els
perfils estaran dimensionats per donar una resposta eficaç a les sol·licitacions del cte (-250kg/m2
en la hipòtesimés desfavorable); gomes de recolzament i envidrament d'epdm estables a l'acció
dels raigs uva; cargolam d'acer inoxidable tipus a-4 per evitar el par galvànic, l'ancoratge a
l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació. els mòudls aniran units
a 45º mitjançant escaires massissos de passadors. els vidres encolats amb silicona estructural als
marcs d'unió, de forma independent a la semi estructura modular a la qual es fixen mecànicament
per facilitar el seu desmuntatge en reparacions posteriors dels vidres, l'encolat del vidre es fa
sobre una barreta anoditzada especial i homologada que garanteix el correcte encolat i traçat dels
marcs. els semiperfils utilitzats son de dimensions 80mm de fons per 30mm de mòdul, amb una
inèrcia de ix=77 mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini de l'exterior mitjançant juntes perimetrals que
s'insereixen a la safata d'unió, s'utilitzen poliamides d'assemblantge de qualitat lacable amb cordó
termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara interior i exterior, lacat blanc ral 9016ei, complint
les especificacions del segell de qualitat, amb un gruix de la capa de pintrua de polièster comprès
entre les 50 i 120 micres. la compensació de presssions es durà a terme mitjançant obertures
d'epdm en les parts superiors i entremitges. l'estanqueitat es garanteix gràcies al drenatge en
cascada mitjançant canalització d'aigües a través de muntant. valors uf d'acord amb la norma
une-enn iso 10077 i amb la normativa din 4109. certificacions del sistema d'alumini d'acord amb la
norma iso 9001:2000. assaigs de sistemes de façana lleugers segons la norma americana astm.
inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament
col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de detall i indicacions de df.

B6MEFRED M2 Sistema de façana freda formada per mòduls prefabricats íntegrament en taller, amb vidres, per
penjar subestructura d'alumini, indicat pel revestiment de façanes opaques ventilades fixat a l'ampit
de formigó mitjançant ancoratges especialment dissenyats per absorbir les toleràncies de l'obra,
amb regulació tridimensional d'acer galvanitzat en calent amb envidrament amb serigrafia,
envidrament està format per quatre mòduls independents verticals, essent la seva amplada total de
3550 mm. la modulació en vertical és de 1740 mm, la junta entre vidres es realitza mitjançant
juntes d'epdm permetent la circulació de l'aire entre elles. l'ampit estarà aïllat mitjançant panell de
llana mineral, fusteria de sistema de façana de vidre de silicona estructural encolat a safates
d'alumini, independents de l'estructura portant wictec ff sg de 'wicona', que possibilita la reposició
ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre la correcta aplicació de la silicona
estructural). sistema dissenyat per tal que les safates d'encolat quedin ocultes (sense ressalts),
perfils de safata d'alumini perimetrals amb ranures tècniques per l'encaix de juntes i accessoris,
llaga exterior de 20 mm oberta. realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en en-aw-6063 al mg 0,5
si; qualitat anoditzable (une 38337/l-3441), i de desviacions màximes segons din 17615 part 3. els
ancoratges i estaran dimensionats per donar resposta eficaç enfront a les sol·licitacions previstes
en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per la hipòtesi més desfavorable), les gomes de
recolzament i envidrament seran d'epdm estables a l'acció dels rajos uva. el cargolam serà d'acer
inox. tipus a-4, per evitar el par galvànic. l'ancorat a l'estructura principal o fàbriques serà
mitjançant ancoratge amb regulació, els mòduls aniran units a 45º mitjançant escaires massissos
més passadors, l'encolat del vidre s'efectua sobre una barreta anoditzada especial i homologada
que garanteix el correcte encolat i traçat dels marc, les safates perimetrals de sustentació del vidre
compten amb peces de penjat de extrusió d'alumini fixades mitjançant cargolam d'acer inoxidable
aisi-316 autotaladrant al marc, per la seva unió als muntants, l'acabat dels diferents elements
d'alumini serà anoditzat per aconseguir la protecció de l'alumini, excepte en les safates
perimetrals, que serà anoditzat especial per encolar el vidre. plaques d'ancoratges del sistema de
vidre penjat realitzades mitjançant platina d'acer galvanitzat en calent d'espessor 5 mm, la fixació
de les plaques d'ancoratge destinades a suportar la succió del vent es realitzarà a l'ampit de
formigó amb dos tacs metàl·lics de fixació d'acer inoxidable aisi-316 de rosca externa d'acer
inoxidable en mesures m8 x 57, la fixació de les plaques d'ancoratge destinades a suportar el pes
del vidre es realitzarà en el forjat amb tacs metàl·lics de fixació de rosca externa d'acer inoxidable
aisi-316 en mesures m8 x 57, la fixació dels ancoratges als muntants de la perfileria del sistema de
vidre penjat wictec ff sg es realitzarà mitjançant un cargol d'acer inoxidable aisi-316 rosca mètrica
de cap hexagonal i mesura m8. l'envidrament està realitzat per vidre monolític, format per una lluna
de vidre trempat vitrificat i amb serigrafia del codi binari en la cara 1 al 50%i serigrafia al 100% en
la cara 4 duglass grafic de 8mm de la firma ´´ariño´´, amb tots els cantells polits, aquest
envidrament anirà encolat amb silicona estructural al marc del sistema wictec ff sg de la marca
´´wicona´´ pel penjament del vidre a la perfilaria i recolzat sobre pre-calçaments d'alumini en la
part inferior i dues peces de seguretat en l'horitzontal superior i inferior, per la part interior, les
gomes de l'envidrament seran d'epdm. els ampits i dintells de formigó als quals s'ancoren els
muntants del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ estaran revestits amb panells semirrígids
de 40 mm de llana mineral hidrofugada amb pàtina de fibra de vidre i aniran fixats al formigó
mitjançant espigues d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de

163,99000 €
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mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant,
plànols de detall i indicacions de df.

B6MEOBCA M2 Conjunt d'obertures inserides dintre del sistema de façana calenta de mur cortina modular de
silicona estructural amb trencament de pont tèrmic, amb full wictec 50 oc (outwards concealed) de
la casa wicona o equivalent, formada per perfils d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, proveïda de
frontisses ocultes i tancament multi-punts; de full ocult amb dimensions de marc de 35mm
d'alumini vist des de l'interior i dissenyat per mantenir la ruptura de pont tèrmic mitjançant barretes
de poliamida lacables i proveïdes de cordó termo-fussible; full ocult amb vidre decalat i siliconat
per la cara exterior, també amb ruptura de pont tèrmic mitjançant barreta de poliamida lacable i
amb cordó termo-fussible, de 16mm d'altura vista des de l'exterior. tot el conjunt de finestra ofereix
una mínima altura de 51mm per minimitzar-ne l'aparença. perfils d'alumini d'extrusió d'aliatge
en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat anoditzable (une 38337/i-3441), amb desviacions màximes
segons din 17615 part.3. conjunt dimensionat per donar resposta eficaç a les osl·licitacions del cte
(-175 kg/m2 en la hipòtesi més desfavorable). les gomes de recolzament seran d'epdm, estables a
l'acció dels rajos uva;el cargolam serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par galvànic;
l'ancoratge a l'estructur principal es realitza mitjançant ancoratge mecànic amb regulació; els
mòduls aniran units a 45º per mitjà d'escaires massissos de passadors. la ferramenta es
determinarà enfunció de la situació de la finestra dins l'edifici per tal de complir cadascuna de les
condicions particulars de càrrega de vent (fins -250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de
frontisses com en nombre de punts de tancament. el tancament s'efectuarà mitjançant una maneta
cremona (sense clau) pel tancament en vertical (i horitzontal en els casos que sigui necessari).
totes les finestres aniran proveïdes de limitador d'oberura perquè quedi un angle de 90º i una
distància entre maneta i operador d'aproximadament 600mm, possiblilitant una obertura còmoda i
segura. en aquells casos en què la pressió del vent ho faci necessari, la utilització de motorització
per garantir la maniobrabilitat de la finestra i evitar desperfectes per cops d'aire. l'acabar de la
fusteria serà, tant per la cara exterior com per l'interior, lacat blanc ral 9016, complint les
especificacions del segell qualicoat, amb un gruix de la capa de pintura de poliester aplicada
comprès entre les 50 i 120 micres. inclou resta d'elements necessaris així com p.p. de mitjans
auxiliars per deixar completament col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de
detall i indicacions de df.

699,19000 €

B7119080 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 100 g/m2

6,50000 €

B711Q060 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 50 g/m2

3,15000 €

B7621600 M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,09000 €

B762EPDM M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene 120 de la casa giscosa o equivalent, de 1,20
mm. de gruix marcatge ce, aenor, une 13956 (làmines flexibles de cautxú per impermeabilització
de cobertes), sistema d’instal·lació certificat per document de idoneïtat tècnica dit 461 aportat a
obra en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m. 7,5m. 9m. d’ample per 20 ó 30 m. de llarg). inclou part
proporcional de cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió química en fred dels mòduls.

5,19000 €

B7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,26000 €

B7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 3,17000 €

B7B1GEO2 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i nòduls drenants amb geotèxtil fibres llargues de
polipropilè del tipus sf-44 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament de
1575 n, resistència química en 14030 i resistència microbiana en 12225.

0,94000 €

B7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de polipropilè tipus typar de
dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament cbr 1200 n,
resistència microbiològica en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació flotant.

0,67000 €

B7C100N0 M3 Escumant per a formigó cel.lular 11,70000 €

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

0,98000 €

B7C26200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en 13163, de 20 mm de gruix, de 100 kpa de tensió
a la compressió i de 0,55 m2k/w de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb cantell llis

2,09000 €

B7C2E601 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa,
resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat.

5,60000 €

B7C2P100 M2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,65000 €

B7C9H500 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix 5,33000 €
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B7C9H800 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix 7,30000 €

B7CPPANE M2 Pantalles acústiques prefabricades, tipus Sandwich Vib-60, formats per pannells modulars tipus
Vib-80 d'alt aïllament acústic, construïts en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix, formada
per pannells rígids de llana de roca d'alt grau d'abosorció acústica acabada amb vel negre i xapa
interior multiperforada de 0,8 mm de gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges realitzats mitjançant
perfils metàl.lics d'acer al carboni, granallat i acabat galvanitzat, acabat amb pintura de color a
escollir per DF. Els pannells s'ensamblen entre ells encadellats i instal.lats en posició vertical, amb
pannells de dimensions 1500x750 mm. Es deixaran ranures entre els pannells de 20 mm per evitar
l'efecte vela dels pannells. Els pannells es fixaran a l'estructura de façana. inclou resta d'elements
de suport, fixacions mecàniques, i resta d'elements necessaris

103,57000 €

B7CZ1400 U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim 0,19000 €

B7J20190 M Cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,41000 €

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,65000 €

B7J500ZZ Kg Massilla  per a junt de plaques de cartró-guix 0,84000 €

B7J5OUTD Kg Morter de juntes aquapanel gris de knauf o equivalent 3,03000 €

B7JZ00B0 M Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 7,32000 €

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06000 €

B7JZBAND M Banda acústica 50 mm 0,32000 €

B7JZCINT M Cinta de malla per juntes 0,11000 €

B7JZOUDO M2 Malla superficial azul aquapanel outdoor de knauf o equivalent 3,81000 €

B7JZTYVE M2 Barrera impermeable a l'aigua tipus tyvek aquapanel outdoor de knauf o equivalent 6,76000 €

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,83000 €

B7Z2PERI M Lliurament perimetral de la membrana impermeable mitjançant barra d’ancoratge final d’alumini pre
perforat amb goterons i segellat de poliuretà.

8,11000 €

B81ZB9K0 M Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament

0,74000 €

B84ZB0E0 M2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras i part
proporcional de perfil perimetral d'alumini

2,53000 €

B8816200 Kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat per a acabat raspat 0,38000 €

B894I010 Kg Imprimació epoxi mastertop p 611 5,11000 €

B894I020 Kg Imprimació monocomponent imprimacion 404 7,74000 €

B894R031 Kg Morter autoanivellant mastertop 544 0,78000 €

B894R130 Kg Morter epoxi mastertop bc 340 3,42000 €

B894TTTT Kg De revestiment epoxi de colors mastertop bc 310 tix, consistent en una mescla del revestiment
epoxi de colors mastertop bc 310 de degussa construction chemicals o similar amb un 2% en pes
de l'agent tixotropant mastertop f14, sense incloure la seva aplicació.

7,59000 €

B89ZB000 Kg Esmalt hammerite-oxirón 8,17000 €

B89ZENAT L Liquid natural per a eliminar capes de cal sinteritzada i neteja d'arrebossats. keim-atflusigkeit. 12,39000 €

B89ZENFI L Diluyent de silicats completament mineral, sense aditius organics, per a la fixacio previa de
superficies absorvents, keim-spezial fixativ.

8,34000 €

B89ZENG0 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la llum,
keim-granital.

9,26000 €

B89ZENG1 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la llum,
colors grup i s/ carta fabricant. keim-granital.

9,71000 €

B89ZENGG Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la llum,
especial per a tapar fisures i igualar els suports. keim-granital-grob.

9,26000 €

B89ZINB1 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorganics, completament resistent a la llum,
colors grups i/ii s/ carta fabricant, biosil de kein.

7,55000 €

B89ZPOAL Kg pintura de poliuretà amb tractament antilliscant amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de
malla de 420micres

13,68000 €
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B89ZPOLI Kg Pintura de poliuretà, aplicada en tres capes, amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de
malla de 420micres

9,83000 €

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 8,68000 €

B89ZU001 Kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 13,92000 €

B8JAU010 M Peça per a coronament de paret, de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

8,87000 €

B8Z1016C M2 Malla de fibra de vidre revestida de pvc de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 2,24000 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 5,11000 €

B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 7,74000 €

B8ZAAS01 Kg Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura tipus aquatek super catorce de color blanc, tot
segons projecte.

5,39000 €

B8ZAD000 Kg Polímer acrílic 4,89000 €

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 8,06000 €

B8ZAOUTD Kg Imprimació outdoor de knauf o equivalent 5,51000 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 4,56000 €

B8ZZB000 Kg Líquid protector per a acabats de paraments de pedra i estuc 8,70000 €

B961U020 M Formació de canal per recollida d'aigues en trasdosat del mur de formigó, realitzat amb una peça
de bloc de formigó de 10 cm, reomplerta amb formigó i fixada a solera amb esperes de d 6 mm,
separada del mur per formació d'una canal de 15 cm d'ample, inclou la formació de pendents fins a
arqueta de recollida d'aigues.

13,76000 €

B96511C0 M Vorada recta de formigó, amb secció normalitzada per a vianants 20x12 cm, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340

4,71000 €

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,65000 €

B9F1REPL M2 P2d_paviment per a replà d'escala de formigó prefabricat massís de la casa ica model foro o
equivalent de dimensions i especejament segons plànols de detall de projecte, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

47,09000 €

B9GZ0A41 M Perfil buit de pvc de 4 cm d'alçària, per a paviments de formigó 1,12000 €

B9GZ1200 T Pols de quars de color 1.197,75000 €

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 365,39000 €

B9M1RESI M2 P4a_paviment autoanivellant epoxi mastertop 1270 o equivalent de la casa basf constructions
chemicals o equivalent, de 2 mm de gruix, consistent en una capa espatulada d'imprimació epoxi
sense disolvents mastertop p611 barrejada amb àrid de quars mastertop f1 en una proporció de
1:1 ( rendiment 0,700 kg/m2 ). inclou formació de capa base amb el revestiment eposi sense
disolvents colorejat mastertop bc 370 barrejada amb àrid de quars mastertop f1 o equivalent amb
una proporció de 1:0,5 ( rendiment 3,5 kg/m2 ), sobre superfícies de formigó o morters. color a
definir per df. inclou acabat de poliuretà mat, antilliscant per aconseguir el grau d'antilliscament
segons cte, colorejat mastertop tc 445 o equivalent, amb microesferes de vidre de basf
connstruction chemicals o equivalent, amb aplicació de una capa de la barreja de la pintura de
poliuretà colorejada mastertop tc 445 amb microesferes de vidre mastertop f13v100 en una relació
1:0,20 en pes (rendiment de 0,125kg/m2) sobre la superficie acabada, color a escollir

23,38000 €

B9U2PREF M Sòcol de formigó prefabricat massís de la casa ica o equivalent, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4,80000 €

B9U7U110 M Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de dm de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària,

3,85000 €

B9V2BB10 M Esglao de pedra artificial de gra mitja, tipus italia, d'una peça sense polir i rentat a l'acid 24,40000 €

B9V2F010 M P2d_ graó de formigó prefabricat massís de la casa ica model foro o equivalent, d'una sola peça i
dimensions segons plànols de detall de projecte, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

53,89000 €

B9Z5JU01 M Junta entre diferents paviments, amb perfil d'alumini tipus schiene-e de la casa schlüter, en forma
de l

14,25000 €

B9Z5TTFO M Junta de dilatació per a paviments de formigó, tipus 446/n-030, de la casa deflex o equivalent, amb
un ample total ocult de 150 mm, formada per estructura d'alumini i junta de pvc, color a escollir per
df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia col.locació del paviment. tot segons plànols de
projecte i indicacions de df.

16,25000 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

MATERIALS

B9Z5TTRE M Junta de dilatació per a paviments tècnics i resines, tipus 446/b-030 de 35 mm d'alçada, de la casa
deflex o equivalent, amb un ample total ocult de 80-175 mm, formada per estructura d'alumini i
junta de cautxú termoplàstic, color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic,
prèvia col.locació del paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions de df.

18,34000 €

BAQD0TC1 U T.c1_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 300x250 cm., format per una porta
batent metàl.lica d'una fulla, de 105x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una fulla de
193x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i integrat amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte, amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de
45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou
passador incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.808,45000 €

BAQD0TC2 U T.c2_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 322x250 cm., format per una porta
batent metàl.lica d'una fulla, de 90x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una fulla de
232x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i integrat amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc
ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte, amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de
45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou
passador incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.997,54000 €

BAQD0TC3 U T.c3_fusteria interior, per un buit d'obra total de 80x220 cm., format per una porta de pas pivotants
de 80x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de
fusta massisa amb doble galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en
alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer
inox rodó fsb o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o
equivalent, fre encastat a terra geze o equivalent. inclou premarc ancorat al forjat. tot el conjunt
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la
df. inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar
i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

563,19000 €

BAQD0TC4 U T.c4_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra total de 270x220 cm., format per tres portes de
pas pivotants de 90x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble galze,
bastiment de fusta massisa amb doble galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots
regulables en alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent,
baldons d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra
d'acer inox fsb o equivalent, fre encastat a terra geze o equivalent. tot el conjunt acabat pintat a
l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
formació de pas d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1.900,76000 €

BAQD0TE1 U T.e1_fusteria interior, per un buit d'obra total de 323x220 cm., format per un panell corredís
metàl·lic de 320x250 cm., amb porta d'emergència incorporada, de 80x220cm., formats per
bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment
d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una
resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i
resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat,
sistema de detecció d'incendis i rearmat manual, model i característiques segons especificacions

2.204,97000 €
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del projecte i indicacions de la df. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

BAQD0TE2 U T.e2_fusteria interior, per un buit d'obra total de 765x244 cm., format per un panell corredís
metàl·lic múltiple de tres fulles de 255x244 cm. cadascuna, amb una porta d'emergència
incorporada en una d'elles, de 80x220cm., formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de
fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions
del projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat
manual, model i característiques segons especificacions del projecte i indicacions de la df. tot el
conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

5.792,01000 €

BAQD0TE3 U T.e3_porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de 586x244 cm., format per una porta
corredissa de 586x244 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220 cm. de pas,
format per bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla i prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra
per obertura i tancament automàtic de porta, inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia
inferior, topalls, cobreguia, agafadors, ferratges, manetes, passadors, pany de contacte, barra
antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a obra i demés accessoris necessaris i resta
d'elements segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus per plaça d'aparcament i set de
reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada
en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

8.727,10000 €

BAQDBPA1 U T.pa1'_fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x220 cm., format per una porta metàl·lica
d'una fulla de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent,
manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de
terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

727,26000 €

BAQDTPA1 U T.pa1_fusteria interior, per un buit d'obra total de 90x250 cm., format per una porta metàl·lica d'una
fulla de 90x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic
de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb
o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

775,75000 €

BAQDTPA2 U T.pa2_fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per una porta metàl·lica
d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent,
manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de
terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues

824,22000 €
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mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

BAQDTPA3 U T.pa3_fusteria interior, per un buit d'obra total de 121x220 cm., format per una porta metàl·lica de
dues fulles batents, una de 82x220 cm. i l'altre de 39x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc especificada),
segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el
conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, tancaportes ocult geze o equivalent i
passador incorporat a cantell de fulla petita. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant,
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la
df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada
en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

872,71000 €

BAQDTPI1 U T.pi1_fusteria interior, per un buit d'obra total de 294x250 cm., format per un panell batent metàl·lic
d'una fulla de 294x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), acabat per una cara amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb una resistència de tot
el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements
segons especificacions del projecte. inclou passador incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a
l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.425,43000 €

BAQDTPI2 U T.pi2_fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per una porta metàl·lica
d'una fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions
de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat, acabat per una cara
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de
gruix, amb un aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop i clau bmh d'acer inox o equivalent, cilindre keso perfil europeu maestrejable
o equivalent i topall de terra d'acer inox fsb o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

824,22000 €

BAQDXPA2 U T.pa2'_fusteria interior, per un buit d'obra total de 110x220 cm., format per una porta metàl·lica
d'una fulla de 110x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent,
manilles d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de
terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

824,22000 €

BASASE17 U Se17_tancament exterior, per un buit d'obra total de 276x227 cm., format per 6 safates d'alumini
de 46x227 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. inclou 2 portes
pivotants de 46x227 cm cadascuna., formades per bastidor de tub d'acer, característiques i
dimensions segons projecte, acabat per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles,
bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte.
tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris,

1.215,01000 €
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peces especials i material auxiliar i necessari

BASASE18 U Se18_porta d'accionament elèctric tipus guillotina vertical d'1 full de vidre de seguretat per a un buit
d'obra total de 626x300 cm, formada per estructura de perfils tubulars d'acer de 200x200x30 mm,
per a suportar vidre de seguretat laminar de 6+6+6 mm amb butirals transparents. full equilibrat
amb contrapesos protegits amb calaixeres laterals de xapa d'acer galvanitzat, incloent cargoleria,
fixacions, juntes, guies, contrapesos, politges, mecanismes, motorització, accessoris i resta
d'elements. inclou resta d'elements i mecanismes per a la seva correcte col.locació i instal.lacio´, i
pintat amb dues capes de mini i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df.

22.787,42000 €

BASASE19 U Se19_conjunt de pas d'emergència de dimensions 334x235x175 cm, format per xapes soldades
de 10 mm de gruix fixades a mur mitjançant estructura de suport amb tubs d'cer galvanitzat de
60x20x2 mm, incloent fixacions mecàniques i pintat de tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així
com resta d'accessoris.

436,36000 €

BASASE20 M Se20_escupidor per a coronació d'ampit de 30 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3
mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils
en l sobre mur de 30 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris.

29,58000 €

BASASE21 M Se21_escupidor per a coronació d'ampit de 51 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3
mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils
en l sobre mur de 51 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris.

40,87000 €

BASASE22 M Se22_escupidor per a coronació d'ampit de 31 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3
mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils
en l sobre mur inclinat de 31 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris

33,45000 €

BASASE23 M Se23_escupidor per a coronació d'ampit de 27 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3
mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils
en l sobre mur de 27 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris

28,57000 €

BASASE24 M2 Se24_escupidor per a coronació d'ampit de 35 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3
mm de gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport mitjançant 2 perfils
en l sobre mur de 35 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris

38,69000 €

BASASE25 U Se25_barret de xemeneia de 415x110 cm en planta, de 8 mm de gruix, amb costelles de 8 mm
recolzat a murs de fàbrica de 25 cm cadascun, per un ample total de 104 cm. inclou acabat pintat
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df.
inclou peces especials, així com resta d'accessoris

531,38000 €

BASASE27 U Se26_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 252x438 cm, format per dues fulles
batents de 125x438 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per
ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i
ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements
necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic
d'acabat de color a escollir per df.  inclou peces especials, així com resta d'accessoris.

1.605,44000 €

BASASE28 U Se27_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 100x223 cm, format per 1 fulla batent de
100x223 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues cares
metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges
necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements
necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic
d'acabat de color a escollir per df.  inclou peces especials, així com resta d'accessoris.

368,96000 €

BASASE29 U Se28_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra de 95x215 cm, format per 1 fulla batent de
95x215 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per ambdues cares
metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges
necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements
necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic
d'acabat de color a escollir per df.  inclou peces especials, així com resta d'accessoris

310,85000 €
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BASASI00 M2 Subministrament de tancament inclinat metàl.lic de ventilació de garatge, formada per estructura
de suport formada per tubulars d'acer galvanitzat amb perfils de secció segons plànols i detalls,
recoberta amb lames de z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, acabat pintat de
color a escollir per df amb pintura a l'esmalt prèvia imprimació fosfatant. inclou pletines i resta
d'elements auxiliars i necessaris per a deixar el tancament completament acabat segons plànols i
detalls de projecte, normativa vigent, i indicacions de la df. inclou pintat del conjunt d'elements
metàl.lics amb dues mans d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df i dues mans
d'imprimació fosfatant prèvia.

57,85000 €

BAVJGELO M Conjunt de lamel·les verticals fixes realitzades amb pannells composite larson fr de 4mm de gruix
de la casa alucoli sa o equivalent, formada per làmina exterior de 0,50mm e interio rde 0,50mm de
qualitat alumini norm uneen 485-2 aleació 5005 h22, amb nucli central de mineral de 3 mm de
gruix, classificació al foc b, s1, d0, segons une-en-13501-1/2002 complint exigències del cte que
determina al db-si. superfície lacada amb acabat pvdf (25-35 micres) color ral 9016, amb
imprimació de protecció per la corrosió a la cara interir de 5micres (el subministre a obra es realitza
protegit amb film plàstic de 100 um. inclòs el tall, fresat i troquelat de les planxes per la creació de
les lames de composite a les mides desitjades segons projecte. instal·lat amb modulació
horitzontal i vertical de 700mm i 3540mm (modulació aprox. en mm), realitzada cada lama per dos
mòduls units entre si deixant llagues verticals, tot ell mitjanánt sistema interior amb perfils tubulars
necessaris per suportar pes e inèrcia, i ancorats a mur a través de dos cartel·les per lama.
completament instal·lat inclòs mitjans auxiliars necessaris a l'obra, transport de tots els materials,
mesures de seguretat necessàries. tot segons plànols de detalls, instruccions del fabricant i
indicacions de df.

162,78000 €

BB120002 M Be.02_barana de vidre, de 122 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil
de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de 110x8 mm.,
clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm
de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció
amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual d'acer
galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2
mm. de gruix, característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

252,12000 €

BB120003 M Be.03_passamà, format per perfil tubular rectangular de 50x100x2 mm. de ferro, remats de perfil
amb xapa de ferro per pintar 50x100x2 mm., fixat mecànicament al parament amb trams de 10 cm.
de perfils de ferro en l de 50x50x4 mm. separats segons detalls de projecte, i soldats al perfil
tubular. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

174,54000 €

BB120004 M Be.04_barana de 108 cm. d'alçada, formada per passamà i muntants soldats de pletines de ferro
de 50x5 mm., fixat mecànicament a l'estructura d'escala segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

116,36000 €

BB120005 M2 Be.05_barana, formada per bastiment, passamà i brèndoles soldats de pletines de ferro de 50x5
mm., fixació del passamà a les brèndoles i al bastiment mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de
diàmetre, dolblats i soldats, fixat mecànicament del bastiment a l'escala de formigó, amb trams de
10 cm. de perfils de ferro en l de 70x70x3 mm. separats segons detalls de projecte, soldats a
pletines i fixats mecànicament a escala. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

242,42000 €

BB120006 U Be.06_conjunt de tancament exterior, format per barana de 1347x120 cm., formada per pletines de
ferro de 100x5 mm., amb una separació de 10 cm. entre pletines, soldades a base de xapa de
ferro doblada en forma de z de 200x200x100 mm. i 5 mm. de gruix, fixada mecànicament a muret
de bloc de formigó; i una porta batent de 95x90 cm., formada per bastiment i brèndoles de pletines
de ferro de 100x5 mm. soldades, inclús frontisses de ferro vistes i sistema de tancament mitjançant

1.949,54000 €
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passador (baldó) inferior. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

BB120007 M2 Be.07_conjunt de tancament d'escala, format per perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm.,
separats cada 40 mm., i fixats mecànicament a base d'escala i a cantell d'escala. inclou passamà
de pletines de ferro de 50x5 mm. fixades al parament mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de
diàmetre, doblats i soldats segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa
de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

349,08000 €

BB12001A U Be.01a_barana de vidre, de 102 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil
de ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de 110x8 mm.,
clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm
de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció
amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual d'acer
galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2
mm. de gruix, característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

223,03000 €

BB12001B U Be.01b_barana de vidre, de 105 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada per pletines
calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i
una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini,
i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat
de vidre amb silicona neutre, fixada mecànicament, p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

232,73000 €

BB1201B2 U Be.01b_barana de vidre, de 120 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada per pletines
calibrades de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de 300x8 mm. i
una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de mini,
i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat
de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x10 mm.
fixada mecànicament cada 500 mm., p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

266,67000 €

BB120S01 U Se.01_escala metàl·lica recta, de 70 cm. d'amplada i 430 cm. de llargada, formada per dues
platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 17 graons de
17.8x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura
tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

4.169,61000 €

BB120S02 M Se.02_escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 215 de llargada, formada per dues platines
de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 6 graons de 18x25 cm.,
de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de
3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

2.293,29000 €
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BB120S03 U Se.03_escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada i 172 cm. de llargada, formada per dues
platines de laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 4 graons de
15x28 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura
tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1.834,63000 €

BB120S04 U Se04_tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 424x305 cm., formada per dues
portes batents, de 110x305 cm. i l'altre de 307x305 cm., formades per bastiment de perfis tubulars
metàl:lics rectangulars de 50x50x3 mm., brèndoles verticals de perfils tubulars metàlics de
20x50x2 mm. soldats a bastiment i separats 100 mm., amb bastiment de perfils metàl·lics
rectangulars de 100x50x3 mm. i perfils en l de 160x80x3 mm. soldats a perfil rectangular i fixats
mecànicament a mur de formigó, segons especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop
i clau, barra antipànic per a porta petita, baldó inferior a porta gran, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

2.507,98000 €

BB120S05 U Se.05_porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra total de 323x250 cm., format per una porta
basculant de 313x250 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220 cm. de pas,
format per bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla i prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra
per obertura i tancament automàtic de porta, inclús joc de ferraments, tirants de subjecció,
ferratges, manetes, passadors, pany de contacte, barra antipànic per la porta peatonal, elements
de fixació a obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus per plaça
d'aparcament i set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1.566,03000 €

BB120S06 U Se.06_reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 365x100 cm., formada per una
reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació
entre perfils de 5 cm., bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
100x30x3 mm., fixats mecànicament a remat de formigó, i marc perimetral: perfil d'acer galvanitzat
en l de 150x75x3 mm. fixat mecànicament a formigó, segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

884,84000 €

BB120S07 U Se.07_reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 419x665 cm., formada per una
estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i
bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats
mecànicament a estructura principal, segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

6.754,58000 €

BB120S08 U Se.08_reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 3110x250 cm., formada per
una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i
bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats
mecànicament a l'estructura principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat de
perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons especificacions
del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

18.848,10000 €
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BB120S09 U Se.09_conjunt de tancament, per unes dimensions totals de 1335x408 cm., format per una porta
d'una fulla batent de 167x408 cm., formada per un bastiment perimetral de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, marc
perimetral perfil en l d'acer galvanitzat de 50x30x3 mm. soldada a bastiment, chapa e=8mm
soldada al perfil en l i acabat per una de les cares amb formigó ''in situ'', segons especificacions i
detalls de projecte; i una reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 1168x408
cm., formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a
base de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre
perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
100x30x3 mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i marc perimetral a base de perfils
d'acer galvanitzat de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal,
segons especificacions del projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

13.204,10000 €

BB120S10 U Se.10_marxapeu, per unes dimensions totals de 366 cm. de longitud, format per una xapa d'acer
natural, de 3 mm. de gruix, de 68 cm. de desembolupament, com a màxim, amb tres plecs, segons
detalls de projecte, col·locat amb fixacions mecàniques sobre tac de fusta, dimensions i
característiques segons especificacions i detalls del projecte. tot el conjunt acabat envernissat.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

204,43000 €

BB120S11 U Se.11_marc perimetral metàl·lic, per un buit de dimensions totals de 85x210 cm., format per una
xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 85 cm. de desembolupament, segons detalls de
projecte, muntat i col.locat a l'obra amb soldadura. tot el conjunt acabat envernissat. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

583,74000 €

BB120S12 U Se.12_tarja de vidre fixe, per unes dimensions totals de 40x240 cm., amb vidre aïllant de dos
vidres de seguretat incolor, amb butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire intermitja
de 8 mm., col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; i premarc, bastiment i llistonet de
peltina de ferro de 150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5 mm. respectibament. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

344,24000 €

BB120S13 U Se.13_fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una porta batent
metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i
bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

339,38000 €

BB120S14 U Se.14_fusteria interior, per un buit d'obra total de 75x215 cm., format per una porta batent
metàl·lica d'una fulla, de 65x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i
bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

242,42000 €

BB120S15 U Se.15_tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 1953 cm. i alçada variable entre
214 cm. i 150 cm., formada per tres portes pivotants, dues de 316x214 cm. i una de 356x150 cm.,
formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l
de 160x80x3 mm, soldades a base separades cada 100mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil
metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament
elèctric encastat a paviment; i una tarja fixe intermitja de 954 cm. i alçada variable, formada a base

12.063,36000 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

MATERIALS

de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm.
soldades a base separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular
rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars
quadrats de 30x30x3 mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base de barana a posteriori,
tot segons especificacions del projecte. inclou formació de rampa d'accés de vehicles amb xapa
d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat envernissat, segons detalls i especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols
i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

BB120S16 U Se.16_tancament exterior metàl·lic, per unes dimensions totals de 3050 cm. i alçada variable entre
245 cm. i 197 cm., formada per dues portes pivotants, una de 152x245 cm. i una de 404x197 cm.,
formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l
de 160x80x3 mm, soldades a base separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil
metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament
elèctric encastat a paviment a la porta gran, i pivot, tancament amb pany i clau, control remot i
barra d'accionament antipànic a la porta petita, i 2 unitats de perfil tubular rectangular de 80x30x2
mm. soldats al perfil en l per a instal·lació de pany; i un dues targes fixes intermiges, una de 1917
cm. i l'altre de 575 cm., i alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de
50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base separades cada 100
mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats
mecànicament a paviment i soldat a base de barana a posteriori, tot segons especificacions del
projecte. inclou formació de rampa d'accés de vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm.
de gruix, acabat envernissat, segons detalls i especificacions del projecte. tot el conjunt acabat
amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

22.876,39000 €

BB12BAMU M Conjunt de barana, de 120cm d'alçada total, formada per passamà superior, inferior i muntants
cada 150cm, tot amb pletina d'acer de secció 5x50mm, soldats entre si i soldada a pletina d'acer
de secció 5x250mm col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat. inclou el pintat dels
elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per
la df, així com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra.

59,44000 €

BB12BS13 U Se.13_'fusteria interior, per un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una porta batent
metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i
bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt segóns detalls i especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant
la fusteria perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

339,38000 €

BB12BVID M Conjunt de barana de vidre, de 120cm d'alçada, formada per vidre laminar 8+8mm amb butiral
tansparent, amb cantells polits, col·locat amb silicona sobre pletines d'acer de 10mm, en forma d'u,
secció segons plànols de detall, i perfils d'acer en l150x150mm, i ancorades a forjat amb fixacions
mecàniques. inclou passamà superior calibrat amb forma de u amb pletines. inclou el pintat dels
elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per
la df,  així com elements necessaris

145,45000 €

BB12SE01 U Porta estanca d'accés a cambra ''humida'', de 210x60 cm de pas, d'acer, de la casa ucalsa o
equivalent, incloent part proporcinal de mecanismes de tancament, maneta giratòria, part vidriada,
ferratges i accessoris. inclou pintat del conjunt metàl.lica amb dues mans de pintura antioxidant i
dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou resta de peces especials,
accessoris i elements.

1.149,12000 €

BB14PAF1 M Conjunt de passamà de fusta de pi pintat, amb forma trapezoidal i secció 15-40x200mm, segons
plànolls de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi de 40x50mm, col·locat tot
amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i
2 d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la
partida. tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

63,32000 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

MATERIALS

BB14PAF2 M Conjunt de passamà rectangular de fusta de pi pintat, de secció 40x60mm, segons plànolls de
detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi de 40x40mm, col·locat tot amb
fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2
d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la
partida. tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació de mides a obra.

38,01000 €

BB14SI04 M Passamà de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb pletines d'acer galvanitzat
col·locades a la mateixa distància en cada tram, amb un màxim de 2.00 m.,, fixat a l'estructura o la
paret existent. inclou els remats als extrems format per pletines d'acer galvanitzat, cantell soldat i
polit, embellidor circular de 50 mm., de xapa d'acer galvanitzat, de 2 mm d'espessor, col·locat amb
cargola avellanats. tot segons plànol de detall de projecte.

29,51000 €

BB32REMA M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per malla electrosoldada d'acer, amb pas de malla
100x100x10mm,amb perfils perimetrals i ancorada a llosa d'escala amb perfils d'acer tipus
l50x50x5mm i l40x45x5mm i pletines de secció 5x50mm, ancorats amb fixacions mecàniques.
inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat
,color a escollir per la df, així com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall, indicacions de df i del fabricant. comprovació de
mides a obra.

70,10000 €

BB32RETU M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per perfils tubulars verticals d'acer pintat, de secció
30x30x3mm, col·locats cada 100mm sobre perfils angulars 50x50x5mm i platina 10x150mm i
ancorats a llosa de formigó amb fixacions mecàniques. inclou el pintat dels elements d'acer a
l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com
elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons
plànols de detall, indicacions de df i del fabricant. comprovació de mides a obra.

99,20000 €

BB32XTEN M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per malla metàl·lica tipus x-tend de la casa carltahl o
equivalent, de cables d'acer inoxidable, cable de diàmetre 1,5mm, format del rombe de la malla
80x139mm, amb cable perimetral de 8mm de diàmetre d'acer inoxidable, ancorada a llosa
d'escala, s/detalls, inclosos ulls premsats, terminals de muntatge, anelles i resta de ferratges i
d'elements necessaris de la casa carl stahl o equivalent s/plànols. inclou el pintat dels elements
d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df,
muntatge del conjunt per empresa especialitzada i homologada, així com elements necessaris per
la correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de detall, indicacions
de df i del fabricant. comprovació de mides a obra.

184,54000 €

BBM2AA00 M Barana recta/curvada de pàrquing tipus bionda, amb perfil tubular circular de 200mm de diàmetre,
col.locada a 70 cm del nivell del paviment acabat, fixada amb suports en perfil heb-100 cada 50
cm, soldats a pletina de paviment de 30x30 cm. inclou part proporcional de peces auxiliars,
accessoris, pletines, reforços, tacs d'ancoratge i resta d'elements per a deixar el conjunt de la
barana perfectament col.locat.

38,32000 €

BD515DJ1 U Bunera sifònica de pvc rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica 8,34000 €

BD51EPGR U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la membrana impermeabilitzant amb unió química
en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb tapa antigrava metàl·lica.

10,41000 €

BD5A2E00 M Tub circular ranurat de pvc de d 160 mm 3,80000 €

BD5HU004 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada, de 10,2 cm de
fondària, amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció

65,53000 €

BD5HU005 M drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària, de la
casa aco o equivalent, amb reixa d'acer galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

123,53000 €

BD5L1200 M2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos
feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2

9,51000 €

BD5L1400 M2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos
feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm de gruix i 950 g/m2

10,01000 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80cm, prefabricada 42,81000 €

BDD1A090 M Conjunt d'annell de formigó prefabricat d'ajust i anivellació de 700 mm de diàmetre interior al
primer tram, de 800 mm de diàmetre interior al segon tram i de 1200 mm de diàmetre interior al
tram final. inclou mòdul de connexió amb con excèntric, mòdul de llosa de reducció, unions amb
junta elàstcia i unió amb tubs formant mitja canya i retallant semi volta superior un cop connectat.

94,87000 €

BDDZV001 U Graó per a pou de registre circular, amb les potes inclinades de manera que es puguin empotrar
10 cm roscant a parets, amb una amplada total de 37 cm, format amb vareta de 12 mm de
diàmetre i recobriment de polipropilè, incloent aleta lateral per evitar relliscades i gravat superior

7,35000 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

MATERIALS

per augmentar l'adherència. tot segons normativa vigent, plànols i detalls de projecte i indicacions
de df.

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó, de fosa grisa model barcelona d-93a d-400 de 900x900 mm exterior,
de la casa fábregas o equivalent, de 600 mm de diàmetre interior lliure, homologada per
l'ajuntament de barcelona i clavsa, segons plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

293,66000 €

BE5ZSI05 U Subministrament de barret de ventilació rectangular de 40x150 cm., format per lames en z de xapa
plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer
galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta i remats de cantonades i
minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport
mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades mecànicament al
suport de tancament ceràmic. tot segons especificacions de plànols i indicacions de ls df.

487,96000 €

BE5ZSI5B U Subministrament de barret de ventilació rectangular en l de 175 cm. en el costat mes llarg i 60 cm.
en el mes curt, i 40 cm. d'ample, format per lames en z de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1.50
mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat de 100x100 mm., 100x50
mm i 50x25 mm.; amb coberta i remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i
lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en
calent de 20x20x8mm, fixades mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons
especificacions de plànols i indicacions de ls df.

618,82000 €

BOCAFE07 U Fe.07_lluernari, per un buit d'obra total de 85x3740 cm., format per vidre aïllant d'una lluna incolora
de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de gruix, i cambra d'aire de 6
mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de
secció 52x150 mm., canaló perimetral estructural format per perfils en l de 180x170x10 mm. i
perfils en t de 180x170x10 i xapes metàl·liques de remat, i perfils tubulars de 60x30x3 mm. fixats al
perfil en t, inclús aillament tèrmic de 6 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

6.165,21000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060Q021 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 65,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,100 /R x 15,78000 = 17,35800

Subtotal: 17,35800 17,35800

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,39000 = 0,83400

Subtotal: 0,83400 0,83400

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 0,83000 = 0,14940

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,50000 = 9,42500

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

1,550      x 12,80000 = 19,84000

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

0,225      x 78,30000 = 17,61750

Subtotal: 47,03190 47,03190

COST DIRECTE 65,22390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,22390

D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 60,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 15,78000 = 15,78000

Subtotal: 15,78000 15,78000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,39000 = 0,97300

Subtotal: 0,97300 0,97300

Materials

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

0,200      x 78,30000 = 15,66000

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 16,31000 = 28,37940

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,83000 = 0,16600

Subtotal: 44,20540 44,20540

COST DIRECTE 60,95840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,95840
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ELEMENTS COMPOSTOS

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

Rend.: 1,000 58,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,700 /R x 15,78000 = 11,04600

Subtotal: 11,04600 11,04600

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,39000 = 0,97300

Subtotal: 0,97300 0,97300

Materials

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

0,250      x 78,30000 = 19,57500

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,31000 = 26,58530

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,83000 = 0,16600

Subtotal: 46,32630 46,32630

COST DIRECTE 58,34530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,34530

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 90,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 15,78000 = 16,56900

Subtotal: 16,56900 16,56900

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,39000 = 1,00775

Subtotal: 1,00775 1,00775

Materials

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000

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

0,200      x 78,30000 = 15,66000

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 16,31000 = 24,95430

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,83000 = 0,16600

Subtotal: 72,78030 72,78030

COST DIRECTE 90,35705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,35705
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070CEMR M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 63,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 15,78000 = 15,78000

Subtotal: 15,78000 15,78000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,39000 = 0,97300

Subtotal: 0,97300 0,97300

Materials

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

0,250      x 78,30000 = 19,57500

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,31000 = 26,58530

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,83000 = 0,16600

Subtotal: 46,32630 46,32630

COST DIRECTE 63,07930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,07930

D070I025 M3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

Rend.: 1,000 90,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 15,78000 = 16,56900

Subtotal: 16,56900 16,56900

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,39000 = 1,00775

Subtotal: 1,00775 1,00775

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,83000 = 0,16600

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 16,31000 = 24,95430

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

0,200      x 78,30000 = 15,66000

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000

Subtotal: 72,78030 72,78030

Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 16,56900 = 0,16569

Subtotal: 0,16569 0,16569

COST DIRECTE 90,52274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,52274
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ELEMENTS COMPOSTOS

D071L6C1 M3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta bl,
calç i sorra de marbre blanc amb colorant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 277,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,250 /R x 15,78000 = 19,72500

Subtotal: 19,72500 19,72500

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,39000 = 0,97300

Subtotal: 0,97300 0,97300

Materials

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,250      x 144,64000 = 36,16000

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 250,000      x 0,08000 = 20,00000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,83000 = 0,16600

B0313000 T Sorra de marbre blanc 1,690      x 110,44000 = 186,64360

B0818110 Kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 2,71000 = 13,55000

Subtotal: 256,51960 256,51960

COST DIRECTE 277,21760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,21760

D071OUTD M3 Morter d'acabat de ciment amb additius outdoor de
knauf o equivalent, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 69,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 15,78000 = 15,78000

Subtotal: 15,78000 15,78000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,39000 = 0,97300

Subtotal: 0,97300 0,97300

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,83000 = 0,16600

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,31000 = 26,58530

B051OUTD T Ciment outdoor 0,250      x 102,52000 = 25,63000

B081C010 Kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma une-en 934-3

0,500      x 0,98000 = 0,49000

Subtotal: 52,87130 52,87130

COST DIRECTE 69,62430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,62430
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ELEMENTS COMPOSTOS

D07AA000 M3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 45,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,25000 = 7,62500

Subtotal: 7,62500 7,62500

Materials

B7C100N0 M3 Escumant per a formigó cel.lular 1,000      x 11,70000 = 11,70000

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

0,330      x 78,30000 = 25,83900

B0111000 M3 Aigua 0,330      x 0,83000 = 0,27390

Subtotal: 37,81290 37,81290

COST DIRECTE 45,43790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43790

D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2.
criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 1,000 0,74000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,50000 = 0,08250

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 14,65000 = 0,07325

Subtotal: 0,15575 0,15575

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,86000 = 0,00860

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

1,050      x 0,55000 = 0,57750

Subtotal: 0,58610 0,58610

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,15600 = 0,00156

Subtotal: 0,00156 0,00156

COST DIRECTE 0,74341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74341

D0B34123 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10
cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

Rend.: 1,000 1,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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ELEMENTS COMPOSTOS

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 16,50000 = 0,03300

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,002 /R x 14,65000 = 0,02930

Subtotal: 0,06230 0,06230

Materials

B0B34121 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
10x10 cm, d:3-3 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une
36092

1,100      x 1,11000 = 1,22100

Subtotal: 1,22100 1,22100

COST DIRECTE 1,28330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28330

D0B34134 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15
cm d: 4 - 4 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

Rend.: 1,000 1,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,003 /R x 14,65000 = 0,04395

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 16,50000 = 0,04950

Subtotal: 0,09345 0,09345

Materials

B0B34132 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm, d:4-4 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une
36092

1,100      x 1,43000 = 1,57300

Subtotal: 1,57300 1,57300

COST DIRECTE 1,66645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66645

D0B341C4 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30 x 15
cm d: 4 - 4 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

Rend.: 1,000 0,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 16,50000 = 0,04950

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,003 /R x 14,65000 = 0,04395

Subtotal: 0,09345 0,09345

Materials

B0B341C2 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
30x15 cm, d:4-4 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une
36092

1,100      x 0,79000 = 0,86900

Subtotal: 0,86900 0,86900
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 0,96245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96245
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PARTIDES D'OBRA

P-1 1652TRFA M2 Envà per aplacat d'intradós de façana amb plaques
de guix laminat amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm
d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara
amb doble placa de guix laminat de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament, inclòs el tractament de forats,
replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i
neteja, completament col.locat i acabat per pintar.

Rend.: 1,000 22,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E65A4543 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament. inclou xapa de remat superior i
inferior amb u d'alumini de 90x70x8mm.

1,000      x 5,36719 = 5,36719

E83FU015 M2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
15 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

1,000      x 16,99130 = 16,99130

Subtotal: 22,35849 22,35849

COST DIRECTE 22,35849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,35849

P-2 1652UF36 M2 E1d_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria
de planxa d´acer galvanitzat amb dos muntants
verticals entre 66 i 75 mm d´amplària col.locats cada
45 cm i perfils horitzontals entre 66 i 75 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de
llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de
gruix, triple aplacat per les dues cares amb plaques
de guix laminat resistents al foc de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament, inclòs el tractament de forats,
replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i
neteja, completament col.locat i acabat per pintar.
ei180-57db:15+15+15+70/llana mineral/+15+15+15
(plaques tallafoc)

Rend.: 1,000 76,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E65AU020 M2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntants d´amplària entre 66 i 75 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 66 i 75 mm,
fixats mecànicament

1,000      x 12,77657 = 12,77657

E7C9H801 M2 Subministre i col·locació de conjunt d'aïllament i
impermeabilització amb làmina de cautxú-epdm de
1mm de gruix fixat a l'ampit de formigó mitjançant tac
universal de poliamida de 6mm i encolada a la
fusteria de mur cortina modular, omplint l'espai entre
l'ampit de formigó, el muntant de mur cortina i la
làmina de cautxú-epdm amb un gruix de 60mm amb
llana de roca de 60 mm, no revestida, col.locada amb
espigues de polipropilè, amb part proporcional de
formació de mitges canyes. tot segons detalls de
projecte i indicacions de df.

1,000      x 9,21690 = 9,21690

E83FUF25 M2 Triple aplacat vertical amb plaques de guix laminat
resistents al foc de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

2,000      x 27,32770 = 54,65540
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 76,64887 76,64887

COST DIRECTE 76,64887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,64887

P-3 1652UN12 M2 E1a_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria
de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i
perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca
de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat
per les dues cares amb placa de guix laminat de 15
mm de gruix, fixada mecànicament, inclòs el
tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació,
execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i
acabat per pintar. ei30-45db:15+48/llana mineral/+15

Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7C9H501 M2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada
sense adherir

1,000      x 7,14840 = 7,14840

E65A4543 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament. inclou xapa de remat superior i
inferior amb u d'alumini de 90x70x8mm.

1,000      x 5,36719 = 5,36719

E83F5003 M2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

2,000      x 11,51801 = 23,03602

Subtotal: 35,55161 35,55161

COST DIRECTE 35,55161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55161

P-4 1A230TC1 U T.c1_subministrament i muntatge de conjunt de
fusteria interior, per un buit d'obra total de 300x250
cm., format per una porta batent metàl.lica d'una fulla,
de 105x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic
d'una fulla de 193x250 cm. de pas, formats per
bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i integrat amb pànell
batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou passador
incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i

Rend.: 1,000 1.818,20 €
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PARTIDES D'OBRA

detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou
part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQD0TC1 U T.c1_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 300x250 cm., format per una porta batent
metàl.lica d'una fulla, de 105x250cm de pas, i un
panell batent metàl·lic d'una fulla de 193x250 cm. de
pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per
resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla i integrat amb pànell batent, i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements
segons especificacions del projecte, amb una
resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament
acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta
d'elements segons especificacions del projecte.
inclou passador incorporat en panell batent, model
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 1.808,45000 = 1.808,45000

Subtotal: 1.808,45000 1.808,45000

COST DIRECTE 1.818,19930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.818,19930

P-5 1A230TC2 U T.c2_subministrament i muntatge de conjunt de
fusteria interior, per un buit d'obra total de 322x250
cm., format per una porta batent metàl.lica d'una fulla,
de 90x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic
d'una fulla de 232x250 cm. de pas, formats per
bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i integrat amb pànell
batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús

Rend.: 1,000 2.007,29 €
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ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte, amb una resistència de
tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements
segons especificacions del projecte. inclou passador
incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou
part proporcional de preinstal.lació de senyal i
elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de
control d'accés.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQD0TC2 U T.c2_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 322x250 cm., format per una porta batent
metàl.lica d'una fulla, de 90x250cm de pas, i un panell
batent metàl·lic d'una fulla de 232x250 cm. de pas,
formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de
fibres (element complert homologat per resistència al
foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i integrat amb pànell
batent, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte, amb una resistència de
tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements
segons especificacions del projecte. inclou passador
incorporat en panell batent, model segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1,000      x 1.997,54000 = 1.997,54000

Subtotal: 1.997,54000 1.997,54000
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COST DIRECTE 2.007,28930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.007,28930

P-6 1A230TC3 U T.c3_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 80x220 cm., format per una
porta de pas pivotants de 80x220 cm. i 60 mm de
gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble
galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i
de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots
regulables en alçada geze o equivalent, manilles
d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons
d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop bmh
d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb
o equivalent, fre encastat a terra geze o equivalent.
inclou premarc ancorat al forjat. tot el conjunt acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora
i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
formació de pas d'instal·lacions i mecanismes
elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 572,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQD0TC3 U T.c3_fusteria interior, per un buit d'obra total de
80x220 cm., format per una porta de pas pivotants de
80x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues
cares amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16
mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta
massisa amb doble galze i de dimensions segons
divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada
geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model
2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, fre
encastat a terra geze o equivalent. inclou premarc
ancorat al forjat. tot el conjunt acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús formació de pas
d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 563,19000 = 563,19000



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 563,19000 563,19000

COST DIRECTE 572,93930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 572,93930

P-7 1A230TC4 U T.c4_subministrament i muntatge de conjunt de
fusteria interior, per un buit d'obra total de 270x220
cm., format per tres portes de pas pivotants de
90x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues
cares amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16
mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta
massisa amb doble galze i de dimensions segons
divisòria, inclús joc de pivots regulables en alçada
geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model
2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, fre
encastat a terra geze o equivalent. tot el conjunt
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes
elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 1.910,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQD0TC4 U T.c4_conjunt de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 270x220 cm., format per tres portes de pas
pivotants de 90x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat
per les dues cares amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug,
de 16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de
fusta massisa amb doble galze i de dimensions
segons divisòria, inclús joc de pivots regulables en
alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb,
model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó
fsb o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent,
fre encastat a terra geze o equivalent. tot el conjunt
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús formació de pas d'instal·lacions i mecanismes
elèctrics, p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 1.900,76000 = 1.900,76000
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Subtotal: 1.900,76000 1.900,76000

COST DIRECTE 1.910,50930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.910,50930

P-8 1A230TE1 U T.e1_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 323x220 cm., format per un
panell corredís metàl·lic de 320x220 cm., amb porta
d'emergència incorporada, de 80x220cm., formats
per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements
segons especificacions del projecte. inclou sistema
d'accionament per gravetat, sistema de detecció
d'incendis i rearmat manual, model i característiques
segons especificacions del projecte i indicacions de la
df. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 2.214,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQD0TE1 U T.e1_fusteria interior, per un buit d'obra total de
323x220 cm., format per un panell corredís metàl·lic
de 320x250 cm., amb porta d'emergència
incorporada, de 80x220cm., formats per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements
segons especificacions del projecte. inclou sistema
d'accionament per gravetat, sistema de detecció
d'incendis i rearmat manual, model i característiques
segons especificacions del projecte i indicacions de la
df. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la

1,000      x 2.204,97000 = 2.204,97000
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fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 2.204,97000 2.204,97000

COST DIRECTE 2.214,71930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.214,71930

P-9 1A230TE2 U T.e2_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 765x244 cm., format per un
panell corredís metàl·lic múltiple de tres fulles de
255x244 cm. cadascuna, amb una porta
d'emergència incorporada en una d'elles, de
80x220cm., formats per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per
resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou sistema
d'accionament per gravetat, sistema de detecció
d'incendis i rearmat manual, model i característiques
segons especificacions del projecte i indicacions de la
df. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 5.801,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQD0TE2 U T.e2_fusteria interior, per un buit d'obra total de
765x244 cm., format per un panell corredís metàl·lic
múltiple de tres fulles de 255x244 cm. cadascuna,
amb una porta d'emergència incorporada en una
d'elles, de 80x220cm., formats per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert
homologat per resistència al foc especificada),
segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou sistema
d'accionament per gravetat, sistema de detecció

1,000      x 5.792,01000 = 5.792,01000
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d'incendis i rearmat manual, model i característiques
segons especificacions del projecte i indicacions de la
df. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 5.792,01000 5.792,01000

COST DIRECTE 5.801,75930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.801,75930

P-10 1A230TE3 U T.e3_subministrament i muntatge de porta de garatge
motoritzada, per un buit d'obra total de 586x244 cm.,
format per una porta corredissa de 586x244 cm., amb
una porta d'accés peatonal integrada de 90x220 cm.
de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat,
segons especificacions de projecte, bastiment
enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat,
d'obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut
a obra per obertura i tancament automàtic de porta,
inclús sistema de desplaçament penjat, amb guia
inferior, topalls, cobreguia, agafadors, ferratges,
manetes, passadors, pany de contacte, barra
antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a
obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús un emissors
radiocomandament i claus per plaça d'aparcament i
set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 8.736,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQD0TE3 U T.e3_porta de garatge motoritzada, per un buit d'obra
total de 586x244 cm., format per una porta corredissa
de 586x244 cm., amb una porta d'accés peatonal
integrada de 90x220 cm. de pas, format per
bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions
de projecte, bastiment enrasat amb fulla i
prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra
per obertura i tancament automàtic de porta, inclús
sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior,

1,000      x 8.727,10000 = 8.727,10000
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topalls, cobreguia, agafadors, ferratges, manetes,
passadors, pany de contacte, barra antipànic per la
porta peatonal, elements de fixació a obra i demés
accessoris necessaris i resta d'elements segons
especificacions del projecte. tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt
semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús un emissors
radiocomandament i claus per plaça d'aparcament i
set de reserva, p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament  acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 8.727,10000 8.727,10000

COST DIRECTE 8.736,84930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.736,84930

P-11 1A23BPA1 U T.pa1'_subministrament i muntatge de fusteria
interior, per un buit d'obra total de 90x220 cm., format
per una porta metàl·lica d'una fulla de 90x220 cm. de
pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert
de fibres (element complert homologat per resistència
al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment
d'acer galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 737,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQDBPA1 U T.pa1'_fusteria interior, per un buit d'obra total de
90x220 cm., format per una porta metàl·lica d'una
fulla de 90x220 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per

1,000      x 727,26000 = 727,26000
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resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 727,26000 727,26000

COST DIRECTE 737,00930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 737,00930

P-12 1A23TPA1 U T.pa1_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 90x250 cm., format per una
porta metàl·lica d'una fulla de 90x250 cm. de pas,
format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de
fibres (element complert homologat per resistència al
foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 785,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQDTPA1 U T.pa1_fusteria interior, per un buit d'obra total de
90x250 cm., format per una porta metàl·lica d'una
fulla de 90x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer

1,000      x 775,75000 = 775,75000
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galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 775,75000 775,75000

COST DIRECTE 785,49930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,49930

P-13 1A23TPA2 U T.pa2_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per
una porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de
pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert
de fibres (element complert homologat per resistència
al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment
d'acer galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 833,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQDTPA2 U T.pa2_fusteria interior, per un buit d'obra total de
110x250 cm., format per una porta metàl·lica d'una
fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,

1,000      x 824,22000 = 824,22000
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bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 824,22000 824,22000

COST DIRECTE 833,96930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 833,96930

P-14 1A23TPA3 U T.pa3_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 121x220 cm., format per
una porta metàl·lica de dues fulles batents, una de
82x220 cm. i l'altre de 39x220 cm. de pas, format per
bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent,
tancaportes ocult geze o equivalent i passador
incorporat a cantell de fulla petita. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a
l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 882,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQDTPA3 U T.pa3_fusteria interior, per un buit d'obra total de
121x220 cm., format per una porta metàl·lica de dues
fulles batents, una de 82x220 cm. i l'altre de 39x220

1,000      x 872,71000 = 872,71000
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cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per
resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent,
tancaportes ocult geze o equivalent i passador
incorporat a cantell de fulla petita. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a
l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 872,71000 872,71000

COST DIRECTE 882,45930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,45930

P-15 1A23TPI1 U T.pi1_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 294x250 cm., format per un
panell batent metàl·lic d'una fulla de 294x250 cm. de
pas, format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert
de fibres (element complert homologat per resistència
al foc especificada), segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment
d'acer galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), acabat per una cara
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb
una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges,
manetes i resta d'elements segons especificacions
del projecte. inclou passador incorporat en panell
batent, model segons especificacions del projecte. tot
el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant,
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 1.435,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930
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Materials

BAQDTPI1 U T.pi1_fusteria interior, per un buit d'obra total de
294x250 cm., format per un panell batent metàl·lic
d'una fulla de 294x250 cm. de pas, format per
bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres
(element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), acabat per una cara
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb
una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges,
manetes i resta d'elements segons especificacions
del projecte. inclou passador incorporat en panell
batent, model segons especificacions del projecte. tot
el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant,
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 1.425,43000 = 1.425,43000

Subtotal: 1.425,43000 1.425,43000

COST DIRECTE 1.435,17930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.435,17930

P-16 1A23TPI2 U T.pi2_subministrament i muntatge de fusteria interior,
per un buit d'obra total de 110x250 cm., format per
una porta metàl·lica d'una fulla de 110x250 cm. de
pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat, acabat per una
cara amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, ignífug, de 16
mm de gruix, amb un aïllament acústic de 45 db(a),
inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o
equivalent, bocaclau d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop i clau bmh d'acer inox o
equivalent, cilindre keso perfil europeu maestrejable o
equivalent i topall de terra d'acer inox fsb o
equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 833,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930
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A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQDTPI2 U T.pi2_fusteria interior, per un buit d'obra total de
110x250 cm., format per una porta metàl·lica d'una
fulla de 110x250 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat, segons especificacions de
projecte, bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment
d'acer galvanitzat, acabat per una cara amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb un
aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes
d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles
d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau
d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop i clau bmh
d'acer inox o equivalent, cilindre keso perfil europeu
maestrejable o equivalent i topall de terra d'acer inox
fsb o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de
pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1,000      x 824,22000 = 824,22000

Subtotal: 824,22000 824,22000

COST DIRECTE 833,96930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 833,96930

P-17 1A23XPA2 U T.pa2'_subministrament i muntatge de fusteria
interior, per un buit d'obra total de 110x220 cm.,
format per una porta metàl·lica d'una fulla de 110x220
cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per
resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb
fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o
equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035 o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 833,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013A000 H Ajudant fuster 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

Subtotal: 9,74930 9,74930

Materials

BAQDXPA2 U T.pa2'_fusteria interior, per un buit d'obra total de
110x220 cm., format per una porta metàl·lica d'una
fulla de 110x220 cm. de pas, format per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer
galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència
de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús frontisses ocultes d'acer inox reforçades
kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 1035
o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent,
topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i
tancaportes ocult geze o equivalent. tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat
a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 824,22000 = 824,22000

Subtotal: 824,22000 824,22000

COST DIRECTE 833,96930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 833,96930

P-18 E213U210 ut Actuacions a fer sobre les parts massisses (cara
interior i exterior) de la façana existent de la Plaça
Eusebi Güell i carrer Dulcet consistents en: repicat
selectiu d'arrebossat malmès i/o bufat, cosit
d'esquerdes existents amb grapes de 40 cm de
llargària d'acer inoxidable de 8 mm de diàmetre
col.locades cada 50 cm amb morter tixotròpic de
reparació, repicat selectiu de motllures i cornises en
mal estat i formació de noves motllures i cornises,
neteja de canal i reparació de trams malmesos,
neteja de tota la superfície amb aigua a pressió i sabó
neutre i posterior pintat amb pintura als silicats de dos
colors. A més a més i només per la cara interior,
s'inclou: el repicat d'enrajolats i d'altres revestiments
decoratius de la cara interior, tall de caps de bigues
metàl.liques, raspatllat mecànic de tots els elements
metàl.lics i passivat amb dues mans de resines
d'epoxy. Inclòs part proporcional de remats i de
disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris.

Rend.: 1,000 15.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 E213U211 ut Actuacions a fer sobre les obertures de la façana
existent de la Plaça Eusebi Güell i carrer Dulcet
consistents en: tapiat amb totxo massís la obertura de
sota la caixa d'accés resseguint les línies d'ombra i
enrasant tant la cara exterior com la interior, tapiat

Rend.: 1,000 13.040,00 €
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amb totxo massís de porta i antiga tanca revestit amb
pedra granítica i moltllura igual a l'existent, enderroc
de paret existent per a formació de noves obertures a
partir de les finestres altes ja existents (des de llina
existent fins a part superir del sòcol existent) inclosa
la formació de brancals i ampit i el seu arrebossat,
enderroc de totes les fusteries i reixes existents de
les finestres i posterior repàs de llindes, brancals i
ampits. Inclòs part proporcional de remats i de
disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 E213U255 m Suministre i col.locació de punxes anticoloms, amb
base i punxes de punta rodona d'acer inoxidable 302,
de 50 cm de llarg per 18 cm d'ampla i 80 punxes per
metre. Punxes de 11,5 cm de llargada i 1,3 mm de
diàmetre, collat sobre suport amb 6 cargols d'acer
inoxidable per metre. S'inclou: disposicio dels mitjans
de seguretat i proteccio reglamentaris.

Rend.: 1,000 23,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,038 /R x 45,19000 = 1,71722

Subtotal: 1,71722 1,71722

COST DIRECTE 1,71722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71722

P-22 E2212422 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi
geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la
maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a
maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part
proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny
dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball. Inclou,
també, l'enderroc, excavació i càrrega sobre camió
de: antics fonaments, construccions de tot tipus,
pous, arquetes i instal.lacions enterrats dins del
terreny a rebaixar.

criteri 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.

Rend.: 1,000 2,72 €
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també estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,024 /R x 15,25000 = 0,36600

Subtotal: 0,36600 0,36600

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,052 /R x 45,19000 = 2,34988

Subtotal: 2,34988 2,34988

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,36600 = 0,00549

Subtotal: 0,00549 0,00549

COST DIRECTE 2,72137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72137

P-23 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de
fondària, en terreny segons estudi geotècnic, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió,
s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i
proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a
l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i
carrega mecanica sobre camio, inclus part
proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny
dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

criteri 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 facin falta
per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 6,28 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,070 /R x 15,25000 = 1,06750

Subtotal: 1,06750 1,06750

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,150 /R x 34,63000 = 5,19450

Subtotal: 5,19450 5,19450

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,06733 = 0,01601

Subtotal: 0,01601 0,01601

COST DIRECTE 6,27801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27801

P-24 E2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de
fondària, en terreny segons estudi geotècnic, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió,
s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i
proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a
l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i
carrega mecanica sobre camio, inclus part
proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny
dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

criteri 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 facin falta
per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,070 /R x 15,25000 = 1,06750

Subtotal: 1,06750 1,06750
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Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,090 /R x 50,85000 = 4,57650

Subtotal: 4,57650 4,57650

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,06733 = 0,01601

Subtotal: 0,01601 0,01601

COST DIRECTE 5,66001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66001

P-25 E2222433 M3 Excavació de rases i pous de fins a 3.5 m de
fondària, en terreny segons estudi geotècnic, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió,
s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i
proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a
l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i
carrega mecanica sobre camio, inclus part
proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny
dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

criteri 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 facin falta
per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 6,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

Subtotal: 1,52500 1,52500

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,85000 = 5,08500

Subtotal: 5,08500 5,08500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,52533 = 0,02288

Subtotal: 0,02288 0,02288
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COST DIRECTE 6,63288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63288

P-26 E222B423 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a
1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora, inclus
part proporcional d'excavacio en petits estrats de
terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de
la maquinaria i neteja de la zona de treball.

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

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 15,25000 = 0,91500

Subtotal: 0,91500 0,91500

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,160 /R x 34,63000 = 5,54080

Subtotal: 5,54080 5,54080

COST DIRECTE 6,45580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45580

P-27 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i refinat de
fons amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de
terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,108 /R x 15,25000 = 1,64700
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Subtotal: 1,64700 1,64700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,64733 = 0,02471

Subtotal: 0,02471 0,02471

COST DIRECTE 1,67171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67171

P-28 E2241200 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 2.5 m de fondària, s'inclou: aplomats i refinat de
fons amb mitjans manuals o mecanics, elevacio de
terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 2,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,160 /R x 15,25000 = 2,44000

Subtotal: 2,44000 2,44000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,44000 = 0,03660

Subtotal: 0,03660 0,03660

COST DIRECTE 2,47660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47660

P-29 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pn

Rend.: 1,000 11,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,25000 = 0,30500

A0150000 H Manobre especialista 0,450 /R x 15,78000 = 7,10100

Subtotal: 7,40600 7,40600

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,020 /R x 45,19000 = 0,90380

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 7,14000 = 3,21300

Subtotal: 4,11680 4,11680

COST DIRECTE 11,52280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52280
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P-30 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25
cm, com a màxim

Rend.: 1,000 38,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 15,25000 = 0,15250

Subtotal: 0,15250 0,15250

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,010 /R x 45,19000 = 0,45190

Subtotal: 0,45190 0,45190

Materials

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,210      x 16,93000 = 37,41530

Subtotal: 37,41530 37,41530

COST DIRECTE 38,01970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,01970

P-31 E2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,56 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 E2R3TRAN M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi
geotècnic ) a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou:
disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, temps d'espera, transport i descarrega
de les terres a l'abocador autoritzat més proper,
taxes, cànon d'abocador, retirada de la maquinaria i
neteja de la zona de treball. inclou part proporcional
de volum residual de terres contaminades incloent
cànon especial d'abocador. inclou deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el
catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002). la
unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.

criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord
amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%

Rend.: 1,000 7,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,142 /R x 26,47000 = 3,75874

Subtotal: 3,75874 3,75874

Materials
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B2RA7L00 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 3,58000 = 3,58000

Subtotal: 3,58000 3,58000

COST DIRECTE 7,33874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33874

P-33 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, fins a l'abocador
autoritzat més proper a l'obra ( incloent qualsevol
distància necessària ). inclou taxes i cànon
d'abocador.

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,230 /R x 26,47000 = 6,08810

Subtotal: 6,08810 6,08810

COST DIRECTE 6,08810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08810

P-34 E2R6503A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal.lació autoritzada de
gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, a
qualsevol distància.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.
la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311110 H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kw 0,020 /R x 35,26000 = 0,70520

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 26,47000 = 5,29400

Subtotal: 5,99920 5,99920

COST DIRECTE 5,99920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99920

P-35 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3,
incloent cànon i taxes d'abocador.

Rend.: 1,000 4,40 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

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

1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40000

P-36 E2RA6360 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de
residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons el catàleg europeu de residus
(orden mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
no inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat
receptora.

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6360 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de
residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons el catàleg europeu de residus
(orden mam/304/2002)

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93000

P-37 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió.
criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,075 /R x 18,24000 = 1,36800

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,25000 = 2,28750

Subtotal: 3,65550 3,65550

Materials

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

0,105      x 51,11000 = 5,36655

Subtotal: 5,36655 5,36655
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,65533 = 0,05483

Subtotal: 0,05483 0,05483

COST DIRECTE 9,07688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07688

P-38 E4415325 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura.s'inclou:
disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, col.locacio de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines a la zona
de treball, neteja acurada dels elements a soldar,
talls, ajustaments i mermes, replanteigs, i amolament
de les soldadures en cas de solicitar-ho la df,
taladres, acartelat de perfils, mecanització i muntatge
amb peces especials, elements de fixació i anclatge,
plaques, rigiditzadors, inclus error de laminació,
segons nte-eas/eav i nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la dt, d'acord amb els criteris
següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 H Ajudant soldador 0,015 /R x 16,25000 = 0,24375

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,015 /R x 18,52000 = 0,27780

Subtotal: 0,52155 0,52155

Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 2,57000 = 0,03855

Subtotal: 0,03855 0,03855

Materials

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

1,000      x 1,14000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,52160 = 0,01304

Subtotal: 0,01304 0,01304
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COST DIRECTE 1,71314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71314

E4425025 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura.. s'inclou: disposicio dels mitjans
de seguretat i proteccio reglamentaris, col.locacio de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines a la zona de treball, neteja acurada dels
elements a soldar, talls, ajustaments i mermes,
replanteigs, i amolament de les soldadures en cas de
solicitar-ho la df, taladres, acartelat de perfils,
mecanització i muntatge amb peces especials,
elements de fixació i anclatge, plaques, rigiditzadors,
inclus error de laminació, segons nte-eas/eav i
nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la dt, d'acord amb els criteris
següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,015 /R x 18,52000 = 0,27780

A0135000 H Ajudant soldador 0,015 /R x 16,25000 = 0,24375

Subtotal: 0,52155 0,52155

Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 2,57000 = 0,03855

Subtotal: 0,03855 0,03855

Materials

B44Z502A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,52160 = 0,01304

Subtotal: 0,01304 0,01304

COST DIRECTE 1,53314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53314
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P-39 E45CU012 Ut Formació de perforació de forjats i murs amb corona
de diamant de diferents diametres per pasos
d'instal.lacions, inclou el seu sellat en els casos
necesaris.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 E5113371 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 7 cm de gruix,
col.locat sense adherir

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,061 /R x 18,24000 = 1,11264

A0140000 H Manobre 0,160 /R x 15,25000 = 2,44000

Subtotal: 3,55264 3,55264

Materials

B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,125      x 28,80000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 7,15264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15264

P-41 E5452348 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i
prelacat de color estàndard amb nervis cada 24 a 28
cm, de gruix 0,7 mm, amb una inèrcia entre 15 i 16
cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, amb pendent
inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques,
amb part proporcional de perfil en l30x60mm d'acer
galvanitzat de remat perimetral fixat mecànicament.

Rend.: 1,000 19,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,160 /R x 18,24000 = 2,91840

A0137000 H Ajudant col.locador 0,040 /R x 16,20000 = 0,64800

Subtotal: 3,56640 3,56640

Materials

B0A5AA00 U Cargol autoroscant amb volandera 5,500      x 0,07000 = 0,38500

B0CH2348 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i
prelacat de color estàndard amb nervis cada 24 a 28
cm, de gruix 0,7 mm, amb una inèrcia entre 15 i 16
cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, amb pendent
inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques,
amb part proporcional de perfil en l30x60mm  d'acer
galvanitzat de remat perimetral fixat mecànicament.

1,050      x 15,03000 = 15,78150

Subtotal: 16,16650 16,16650

COST DIRECTE 19,73290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73290

P-42 E561FE02 U Fe.02_subministrament i muntatge de lluernari, per
un buit d'obra total de 1450x210 cm., format per vidre
aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un
vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de
gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de

Rend.: 1,000 17.752,21 €
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vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils
travessers d'alumini de 6x20 cm. sobre estructura
metàl·lica tubular de 4x10x20 mm i canaló perimetral
de xapa metàl·lica. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 15,25000 = 10,67500

A0127000 H Oficial 1a col.locador 1,400 /R x 18,24000 = 25,53600

Subtotal: 36,21100 36,21100

Materials

B0CAFE02 U Fe.02_lluernari, per un buit d'obra total de 1450x210
cm., format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10
mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor,
de 8+8 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini; amb perfils travessers d'alumini de 6x20 cm.
sobre estructura metàl·lica tubular de 4x10x20 mm i
canaló perimetral de xapa metàl·lica. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1,000      x 17.716,0000 = 17.716,00000

Subtotal: 17.716,00000 17.716,00000

COST DIRECTE 17.752,21100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.752,21100

P-43 E561FE07 U Fe.07_subministrament i muntatge de lluernari, per
un buit d'obra total de 85x3740 cm., format per vidre
aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un
vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de
gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini; amb perfils
travessers d'alumini de secció 52x150 mm., canaló
perimetral estructural format per perfils en l de
180x170x10 mm. i perfils en t de 180x170x10 i xapes
metàl·liques de remat, i perfils tubulars de 60x30x3
mm. fixats al perfil en t, inclús aillament tèrmic de 6
mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i

Rend.: 1,000 6.201,42 €
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acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 15,25000 = 10,67500

A0127000 H Oficial 1a col.locador 1,400 /R x 18,24000 = 25,53600

Subtotal: 36,21100 36,21100

Materials

BOCAFE07 U Fe.07_lluernari, per un buit d'obra total de 85x3740
cm., format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10
mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor,
de 8+8 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini; amb perfils travessers d'alumini de secció
52x150 mm., canaló perimetral estructural format per
perfils en l de 180x170x10 mm. i perfils en t de
180x170x10 i xapes metàl·liques de remat, i perfils
tubulars de 60x30x3 mm. fixats al perfil en t, inclús
aillament tèrmic de 6 mm. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1,000      x 6.165,21000 = 6.165,21000

Subtotal: 6.165,21000 6.165,21000

COST DIRECTE 6.201,42100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.201,42100

P-44 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 10,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,111 /R x 18,24000 = 2,02464

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

Subtotal: 3,54964 3,54964

Materials

D07AA000 M3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,150      x 45,43790 = 6,81569

Subtotal: 6,81569 6,81569
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COST DIRECTE 10,36533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,36533

P-45 E5Z1EUK0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x10 cm,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de
pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 19,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,280 /R x 15,25000 = 4,27000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,560 /R x 18,24000 = 10,21440

Subtotal: 14,48440 14,48440

Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,025      x 90,35705 = 2,25893

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 1,502      x 0,09000 = 0,13518

B0FA12A0 U Totxana de 29x14x10 cm 19,005      x 0,13000 = 2,47065

Subtotal: 4,86476 4,86476

COST DIRECTE 19,34916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34916

P-46 E5Z2FZKA M2 Solera d'encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de
sostremort

Rend.: 1,000 13,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,220 /R x 15,25000 = 3,35500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,440 /R x 18,24000 = 8,02560

Subtotal: 11,38060 11,38060

Materials

B0F95230 U Encadellat ceràmic de 50x20x3 cm 10,500      x 0,21000 = 2,20500

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,003      x 90,35705 = 0,27107

Subtotal: 2,47607 2,47607

COST DIRECTE 13,85667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,85667
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P-47 E5Z2MOR3 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix,
amb acabat fratassat

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,001 /R x 18,24000 = 0,01824

A0140000 H Manobre 0,001 /R x 15,25000 = 0,01525

Subtotal: 0,03349 0,03349

Materials

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

0,032      x 58,34530 = 1,86705

Subtotal: 1,86705 1,86705

COST DIRECTE 1,90054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90054

P-48 E5Z2U010 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l de 2 cm de gruix,
amb acabat fratassat, inclosa la formació de mitges
canyes amb l'entrega amb els paraments

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,009 /R x 15,25000 = 0,13725

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,009 /R x 18,24000 = 0,16416

Subtotal: 0,30141 0,30141

Materials

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

0,021      x 58,34530 = 1,22525

Subtotal: 1,22525 1,22525

COST DIRECTE 1,52666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52666

P-49 E5ZD5DC4 M Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat
de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40 cm de
desenvolupament, col.locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 10,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

A012L000 H Oficial 1a llauner 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

Subtotal: 5,71100 5,71100

Materials

B5ZZAEJ0 U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000      x 0,09000 = 0,36000
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B5ZD1DC3 M Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7
mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs

1,020      x 3,96000 = 4,03920

Subtotal: 4,39920 4,39920

COST DIRECTE 10,11020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,11020

P-50 E5ZDU010 M Subministre i col.locació de perfil d'alumini per suport
de lamina de butil fixada al parament amb fixacions
mecaniques i segellat superior amb poliuretà

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,080 /R x 18,24000 = 1,45920

Subtotal: 1,45920 1,45920

Materials

B5ZDU010 M Perfil d'alumini per suport de lamina de butil 1,000      x 0,66000 = 0,66000

B5ZZAEJ0 U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 3,000      x 0,09000 = 0,27000

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

0,055      x 11,65000 = 0,64075

Subtotal: 1,57075 1,57075

COST DIRECTE 3,02995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02995

P-51 E5ZH5DJ4 U Bunera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm
amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 24,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,600 /R x 18,24000 = 10,94400

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 15,25000 = 4,57500

Subtotal: 15,51900 15,51900

Materials

BD515DJ1 U Bunera sifònica de pvc rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl.lica

1,000      x 8,34000 = 8,34000

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,20000 = 0,80000

Subtotal: 9,14000 9,14000

COST DIRECTE 24,65900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,65900

P-52 E5ZHEPGR U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la
membrana impermeabilitzant amb unió química en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb
tapa antigrava metàl·lica.

Rend.: 1,000 25,42 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 15,25000 = 4,57500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,528 /R x 18,24000 = 9,63072

Subtotal: 14,20572 14,20572

Materials

BD51EPGR U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la
membrana impermeabilitzant amb unió química en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb
tapa antigrava metàl·lica.

1,000      x 10,41000 = 10,41000

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,20000 = 0,80000

Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 25,41572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,41572

P-53 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 amb ciment cem ii. c.amid.:
m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i
el 50% entre 4 i 8m2.

Rend.: 1,000 28,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,360 /R x 15,25000 = 5,49000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,728 /R x 18,24000 = 13,27872

Subtotal: 18,76872 18,76872

Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0216      x 90,35705 = 1,95171

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

31,200      x 0,22000 = 6,86400

Subtotal: 8,81571 8,81571

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 18,76880 = 0,46922

Subtotal: 0,46922 0,46922

COST DIRECTE 28,05365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,05365

P-54 E6182J2K M2 R2a_trasdossat amb paret de 11 cm de gruix, de bloc
foradat llis de 400x200x110 mm, de morter, categoria
i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris d'una
cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

Rend.: 1,000 19,33 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,24000 = 7,29600

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 15,25000 = 3,05000

Subtotal: 10,34600 10,34600

Materials

B0E244B6 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x110 mm de cara vista, gris, categoria i,
segons norma une-en 771-3

12,686      x 0,63000 = 7,99218

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,011      x 90,35705 = 0,99393

Subtotal: 8,98611 8,98611

COST DIRECTE 19,33211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,33211

P-55 E618566K M2 E2c_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc
foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria
i, segons la norma une-en 771-3, de ciment gris de
dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, per a complir una ei120, segons el db-si
seguretat en cas d'incendi del codi tècnic de
l'edificació.

Rend.: 1,000 28,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,520 /R x 18,24000 = 9,48480

A0140000 H Manobre 0,260 /R x 15,25000 = 3,96500

Subtotal: 13,44980 13,44980

Materials

B0E244L6 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria i,
segons norma une-en 771-3

12,686      x 1,08000 = 13,70088

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,016      x 90,35705 = 1,44571

Subtotal: 15,14659 15,14659

COST DIRECTE 28,59639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,59639

P-56 E618BLRF M2 E2d_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc
foradat llis de 400x200x200 mm, de morter i amb
àrids densos, categoria i, segons la norma une-en
771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, per a complir una

Rend.: 1,000 29,61 €
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ei180, segons el db-si seguretat en cas d'incendi del
codi tècnic de l'edificació.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,260 /R x 15,25000 = 3,96500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,520 /R x 18,24000 = 9,48480

Subtotal: 13,44980 13,44980

Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,016      x 90,35705 = 1,44571

B0E2BLRF U Bloc de morter de ciment i àrids densos, foradat, llis,
de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria i,
segons norma une-en 771-3

12,686      x 1,16000 = 14,71576

Subtotal: 16,16147 16,16147

COST DIRECTE 29,61127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,61127

P-57 E618TTT1 M Subministre i col·locació de barana recta/curvada de
pàrquing tipus bionda, amb perfil tubular circular de
200mm de diàmetre, col.locada a 70 cm del nivell del
paviment acabat, fixada amb suports en perfil
heb-100 cada 50 cm, soldats a pletina de paviment
de 30x30 cm. inclou part proporcional de peces
auxiliars, accessoris, pletines, reforços, tacs
d'ancoratge i resta d'elements per a deixar el conjunt
de la barana perfectament col.locat.

Rend.: 1,000 55,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,25000 = 7,62500

Subtotal: 13,09700 13,09700

Materials

BBM2AA00 M Barana recta/curvada de pàrquing tipus bionda, amb
perfil tubular circular de 200mm de diàmetre,
col.locada a 70 cm del nivell del paviment acabat,
fixada amb suports en perfil heb-100 cada 50 cm,
soldats a pletina de paviment de 30x30 cm. inclou
part proporcional de peces auxiliars, accessoris,
pletines, reforços, tacs d'ancoratge i resta d'elements
per a deixar el conjunt de la barana perfectament
col.locat.

1,100      x 38,32000 = 42,15200

Subtotal: 42,15200 42,15200
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COST DIRECTE 55,24900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,24900

P-58 E61Z300H Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,100 /R x 16,50000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,86000 = 0,00430

D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2.
criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000      x 0,74341 = 0,74341

Subtotal: 0,74771 0,74771

COST DIRECTE 2,39771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39771

P-59 E61ZQ025 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 100,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,24000 = 7,29600

A0140000 H Manobre 1,600 /R x 15,25000 = 24,40000

Subtotal: 31,69600 31,69600

Materials

D060Q021 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 65,22390 = 68,48510

Subtotal: 68,48510 68,48510

COST DIRECTE 100,18110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,18110
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E65A4543 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament. inclou xapa de remat superior i
inferior amb u d'alumini de 90x70x8mm.

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,080 /R x 16,17000 = 1,29360

A013M000 H Ajudant muntador 0,040 /R x 13,90000 = 0,55600

Subtotal: 1,84960 1,84960

Materials

B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,29000 = 0,15480

B6B11200 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

3,111      x 0,64000 = 1,99104

B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,11000 = 0,66000

B6B12200 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària.
inclou xapa de remat superior i inferior amb u
d'alumini de 90x70x8mm.

0,949      x 0,75000 = 0,71175

Subtotal: 3,51759 3,51759

COST DIRECTE 5,36719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36719

E65AU020 M2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntants d´amplària entre 66 i 75 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 66 i 75 mm,
fixats mecànicament

Rend.: 1,000 12,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,140 /R x 16,17000 = 2,26380

A013M000 H Ajudant muntador 0,050 /R x 13,90000 = 0,69500

Subtotal: 2,95880 2,95880

Materials

B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,995      x 0,11000 = 0,65945

B6B12400 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària

0,949      x 1,12000 = 1,06288

B6B11400 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària

6,222      x 1,27000 = 7,90194

B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 0,150      x 1,29000 = 0,19350

Subtotal: 9,81777 9,81777

COST DIRECTE 12,77657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,77657

P-60 E6ME1450 M2 Subministre i col·locació de sistema de façana
calenta formada per mur cortina modular de silicona
estructural amb trencament de pont tèrmic realitzat
mitjançant fusteria d'alumini fixada a l'ampit de
formigó mitjançant angulars d'acer galvanitzat en
calent amb regulació tridimensional i doble

Rend.: 1,000 359,72 €
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envidrament baixa emissiu amb serigrafia, en mòduls
de 3550x1800mm (amplada x alçada), modulat en
dos parts en sentit horitzontal; amb perfileria de mur
cortina modular, sistema wictec el 80 ssg de wicona o
equivalent, amb acabat lacat blanc ral 901ei, de
gruix mínim de lacat de 50-120 micres, amb unió
entre marc i muntants mitjançant embuts fixats al
marc. sistema wictec el 80 sg, és un sistema de
façana de vidre de sislicona estructural unit sobre
safata d'alumini, independent de l'estructura portant,
possibilitant la reposició ràpida d'elements de vidre o
panell (garantint sempre la correcta aplicació de la
silicona estructural). el sistema wictec el 80 sg està
dissenyat per tal que les safates d'unió quedin ocultes
(sense cap resalt). perfils amb triple barrera
d'estanquitat, connexió entre mòduls mitjançant una
triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió
fins 8mm en sentit vertical i 9,5mm en sentit
horitzontal; junta exterior de 20mm oberta, la
configuració del sistema assegura en tot moment el
trencament del pont tèrmic, tant en vidres fixes com
en finestres. retícula modular a base de muntants
verticals d'alumini autoportant i travessers
horitzontals perimetrals realitzats amb perfils
d'alumini d'extrusió en aliatge en-aw-6063 al mg 0,5,
qualitat anoditzable (une 38337/i-3441) i amb
desviacions màximes segons din 17615 part 3. els
perfils estaran dimensionats per donar una resposta
eficaç a les sol·licitacions del cte (-250kg/m2 en la
hipòtesimés desfavorable); gomes de recolzament i
envidrament d'epdm estables a l'acció dels raigs uva;
cargolam d'acer inoxidable tipus a-4 per evitar el par
galvànic, l'ancoratge a l'estructura principal o
fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació.
els mòudls aniran units a 45º mitjançant escaires
massissos de passadors. els vidres encolats amb
silicona estructural als marcs d'unió, de forma
independent a la semi estructura modular a la qual es
fixen mecànicament per facilitar el seu desmuntatge
en reparacions posteriors dels vidres, l'encolat del
vidre es fa sobre una barreta anoditzada especial i
homologada que garanteix el correcte encolat i traçat
dels marcs. els semiperfils utilitzats son de
dimensions 80mm de fons per 30mm de mòdul, amb
una inèrcia de ix=77 mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini
de l'exterior mitjançant juntes perimetrals que
s'insereixen a la safata d'unió, s'utilitzen poliamides
d'assemblantge de qualitat lacable amb cordó
termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara
interior i exterior, lacat blanc ral 9016ei, complint les
especificacions del segell de qualitat, amb un gruix de
la capa de pintrua de polièster comprès entre les 50 i
120 micres. la compensació de presssions es durà a
terme mitjançant obertures d'epdm en les parts
superiors i entremitges. l'estanqueitat es garanteix
gràcies al drenatge en cascada mitjançant
canalització d'aigües a través de muntant. valors uf
d'acord amb la norma une-enn iso 10077 i amb la
normativa din 4109. certificacions del sistema
d'alumini d'acord amb la norma iso 9001:2000.
assaigs de sistemes de façana lleugers segons la
norma americana astm. inclou resta d'elements
necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per
deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i
indicacions de df.
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 18,24000 = 9,12000

A0137000 H Ajudant col.locador 1,000 /R x 16,20000 = 16,20000

Subtotal: 25,32000 25,32000

Materials

B6ME1450 M2 Sistema de façana calenta formada per mur cortina
modular de silicona estructural amb trencament de
pont tèrmic realitzat mitjançant fusteria d'alumini
fixada a l'ampit de formigó mitjançant angulars d'acer
galvanitzat en calent amb regulació tridimensional i
doble envidrament baixa emissiu amb serigrafia, en
mòduls de 3550x1800mm (amplada x alçada),
modulat en dos parts en sentit horitzontal; amb
perfileria de mur cortina modular, sistema wictec el 80
ssg de wicona o equivalent, amb acabat lacat blanc
ral 901ei,  de gruix mínim de lacat de 50-120 micres,
amb unió entre marc i muntants mitjançant embuts
fixats al marc. sistema wictec el 80 sg, és un sistema
de façana de vidre de sislicona estructural unit sobre
safata d'alumini, independent de l'estructura portant,
possibilitant la reposició ràpida d'elements de vidre o
panell (garantint sempre la correcta aplicació de la
silicona estructural). el sistema wictec el 80 sg està
dissenyat per tal que les safates d'unió quedin ocultes
(sense cap resalt). perfils amb triple barrera
d'estanquitat, connexió entre mòduls mitjançant una
triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió
fins 8mm en sentit vertical i 9,5mm en sentit
horitzontal; junta exterior de 20mm oberta, la
configuració del sistema assegura en tot moment el
trencament del pont tèrmic, tant en vidres fixes com
en finestres. retícula modular a base de muntants
verticals d'alumini autoportant i travessers
horitzontals perimetrals realitzats amb perfils
d'alumini d'extrusió en aliatge en-aw-6063 al mg 0,5,
qualitat anoditzable (une 38337/i-3441) i amb
desviacions màximes segons din 17615 part 3. els
perfils estaran dimensionats per donar una resposta
eficaç a les sol·licitacions del cte (-250kg/m2 en la
hipòtesimés desfavorable); gomes de recolzament i
envidrament d'epdm estables a l'acció dels raigs uva;
cargolam d'acer inoxidable tipus a-4 per evitar el par
galvànic, l'ancoratge a l'estructura principal o
fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació.
els mòudls aniran units a 45º mitjançant escaires
massissos de passadors. els vidres encolats amb
silicona estructural als marcs d'unió, de forma
independent a la semi estructura modular a la qual es
fixen mecànicament per facilitar el seu desmuntatge
en reparacions posteriors dels vidres, l'encolat del
vidre es fa sobre una barreta anoditzada especial i
homologada que garanteix el correcte encolat i traçat
dels marcs. els semiperfils utilitzats son de
dimensions 80mm de fons per 30mm de mòdul, amb
una inèrcia de ix=77 mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini
de l'exterior mitjançant juntes perimetrals que
s'insereixen a la safata d'unió, s'utilitzen poliamides
d'assemblantge de qualitat lacable amb cordó
termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara
interior i exterior, lacat blanc ral 9016ei, complint les
especificacions del segell de qualitat, amb un gruix de
la capa de pintrua de polièster comprès entre les 50 i

1,000      x 334,40000 = 334,40000
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120 micres. la compensació de presssions es durà a
terme mitjançant obertures d'epdm en les parts
superiors i entremitges. l'estanqueitat es garanteix
gràcies al drenatge en cascada mitjançant
canalització d'aigües a través de muntant. valors uf
d'acord amb la norma une-enn iso 10077 i amb la
normativa din 4109. certificacions del sistema
d'alumini d'acord amb la norma iso 9001:2000.
assaigs de sistemes de façana lleugers segons la
norma americana astm. inclou resta d'elements
necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per
deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i
indicacions de df.

Subtotal: 334,40000 334,40000

COST DIRECTE 359,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,72000

P-61 E6MEFRED M2 Subministre i col·locació de sistema de façana freda
formada per mòduls prefabricats íntegrament en
taller, amb vidres, per penjar subestructura d'alumini,
indicat pel revestiment de façanes opaques
ventilades fixat a l'ampit de formigó mitjançant
ancoratges especialment dissenyats per absorbir les
toleràncies de l'obra, amb regulació tridimensional
d'acer galvanitzat en calent amb envidrament amb
serigrafia, envidrament està format per quatre mòduls
independents verticals, essent la seva amplada total
de 3550 mm. la modulació en vertical és de 1740
mm, la junta entre vidres es realitza mitjançant juntes
d'epdm permetent la circulació de l'aire entre elles.
l'ampit estarà aïllat mitjançant panell de llana mineral,
fusteria de sistema de façana de vidre de silicona
estructural encolat a safates d'alumini, independents
de l'estructura portant wictec ff sg de 'wicona', que
possibilita la reposició ràpida d'elements de vidre o
panell (garantint sempre la correcta aplicació de la
silicona estructural). sistema dissenyat per tal que les
safates d'encolat quedin ocultes (sense ressalts),
perfils de safata d'alumini perimetrals amb ranures
tècniques per l'encaix de juntes i accessoris, llaga
exterior de 20 mm oberta. realitzats amb perfils
d'alumini d'extrusió en en-aw-6063 al mg 0,5 si;
qualitat anoditzable (une 38337/l-3441), i de
desviacions màximes segons din 17615 part 3. els
ancoratges i estaran dimensionats per donar
resposta eficaç enfront a les sol·licitacions previstes
en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per la hipòtesi
més desfavorable), les gomes de recolzament i
envidrament seran d'epdm estables a l'acció dels
rajos uva. el cargolam serà d'acer inox. tipus a-4, per
evitar el par galvànic. l'ancorat a l'estructura principal
o fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació,
els mòduls aniran units a 45º mitjançant escaires
massissos més passadors, l'encolat del vidre
s'efectua sobre una barreta anoditzada especial i
homologada que garanteix el correcte encolat i traçat
dels marc, les safates perimetrals de sustentació del
vidre compten amb peces de penjat de extrusió
d'alumini fixades mitjançant cargolam d'acer
inoxidable aisi-316 autotaladrant al marc, per la seva
unió als muntants, l'acabat dels diferents elements

Rend.: 1,000 189,31 €
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d'alumini serà anoditzat per aconseguir la protecció
de l'alumini, excepte en les safates perimetrals, que
serà anoditzat especial per encolar el vidre. plaques
d'ancoratges del sistema de vidre penjat realitzades
mitjançant platina d'acer galvanitzat en calent
d'espessor 5 mm, la fixació de les plaques
d'ancoratge destinades a suportar la succió del vent
es realitzarà a l'ampit de formigó amb dos tacs
metàl·lics de fixació d'acer inoxidable aisi-316 de
rosca externa d'acer inoxidable en mesures m8 x 57,
la fixació de les plaques d'ancoratge destinades a
suportar el pes del vidre es realitzarà en el forjat amb
tacs metàl·lics de fixació de rosca externa d'acer
inoxidable aisi-316 en mesures m8 x 57, la fixació
dels ancoratges als muntants de la perfileria del
sistema de vidre penjat wictec ff sg es realitzarà
mitjançant un cargol d'acer inoxidable aisi-316 rosca
mètrica de cap hexagonal i mesura m8. l'envidrament
està realitzat per vidre monolític, format per una lluna
de vidre trempat vitrificat i amb serigrafia del codi
binari en la cara 1 al 50%i serigrafia al 100% en la
cara 4 duglass grafic de 8mm de la firma ´´ariño´´,
amb tots els cantells polits, aquest envidrament anirà
encolat amb silicona estructural al marc del sistema
wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ pel penjament del
vidre a la perfilaria i recolzat sobre pre-calçaments
d'alumini en la part inferior i dues peces de seguretat
en l'horitzontal superior i inferior, per la part interior,
les gomes de l'envidrament seran d'epdm. els ampits
i dintells de formigó als quals s'ancoren els muntants
del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´
estaran revestits amb panells semirrígids de 40 mm
de llana mineral hidrofugada amb pàtina de fibra de
vidre i aniran fixats al formigó mitjançant espigues
d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements
necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per
deixar completament col·locat el sistema, segons
intruccions del fabricant, plànols de detall i
indicacions de df.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 18,24000 = 9,12000

A0137000 H Ajudant col.locador 1,000 /R x 16,20000 = 16,20000

Subtotal: 25,32000 25,32000

Materials

B6MEFRED M2 Sistema de façana freda formada per mòduls
prefabricats íntegrament en taller, amb vidres, per
penjar subestructura d'alumini, indicat pel revestiment
de façanes opaques ventilades fixat a l'ampit de
formigó mitjançant ancoratges especialment
dissenyats per absorbir les toleràncies de l'obra, amb
regulació tridimensional d'acer galvanitzat en calent
amb envidrament amb serigrafia, envidrament està
format per quatre mòduls independents verticals,
essent la seva amplada total de 3550 mm. la
modulació en vertical és de 1740 mm, la junta entre
vidres es realitza mitjançant juntes d'epdm permetent
la circulació de l'aire entre elles. l'ampit estarà aïllat
mitjançant panell de llana mineral, fusteria de sistema
de façana de vidre de silicona estructural encolat a

1,000      x 163,99000 = 163,99000
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safates d'alumini,  independents de l'estructura
portant wictec ff sg de 'wicona', que possibilita la
reposició ràpida d'elements de vidre o panell
(garantint sempre la correcta aplicació de la silicona
estructural). sistema dissenyat per tal que les safates
d'encolat quedin ocultes (sense ressalts), perfils de
safata d'alumini perimetrals amb ranures tècniques
per l'encaix de juntes i accessoris, llaga exterior de 20
mm oberta. realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió
en en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat anoditzable (une
38337/l-3441), i de desviacions màximes segons din
17615 part 3. els ancoratges i  estaran dimensionats
per donar resposta eficaç enfront a les sol·licitacions
previstes en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per
la hipòtesi més desfavorable), les gomes de
recolzament i envidrament seran d'epdm estables a
l'acció dels rajos  uva. el cargolam serà d'acer inox.
tipus a-4, per evitar el par galvànic. l'ancorat a
l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant
ancoratge amb regulació, els mòduls aniran units a
45º mitjançant escaires massissos més passadors,
l'encolat del vidre  s'efectua sobre una barreta
anoditzada especial i homologada que garanteix el
correcte encolat i traçat dels marc, les safates
perimetrals de sustentació del vidre compten amb
peces de penjat de extrusió d'alumini fixades
mitjançant cargolam d'acer inoxidable  aisi-316
autotaladrant al marc, per la seva unió als muntants,
l'acabat dels diferents elements d'alumini  serà
anoditzat per aconseguir la protecció de l'alumini,
excepte en les safates perimetrals, que serà anoditzat
especial per encolar el vidre. plaques d'ancoratges
del sistema de vidre penjat realitzades mitjançant
platina d'acer galvanitzat en calent d'espessor  5 mm,
la fixació de les plaques d'ancoratge destinades a
suportar la succió del vent es realitzarà a l'ampit de
formigó amb dos tacs metàl·lics de fixació d'acer
inoxidable aisi-316 de rosca externa d'acer inoxidable
en mesures m8 x 57, la fixació de les plaques
d'ancoratge destinades a suportar el pes del vidre es
realitzarà en el forjat amb tacs metàl·lics de fixació de
rosca externa d'acer inoxidable aisi-316 en mesures
m8 x 57, la fixació dels ancoratges als muntants de la
perfileria del sistema de vidre penjat wictec ff sg es
realitzarà mitjançant un cargol d'acer inoxidable
aisi-316 rosca mètrica de cap hexagonal i mesura
m8. l'envidrament està realitzat per vidre monolític,
format per una lluna de vidre trempat vitrificat i amb
serigrafia del codi binari  en la cara 1 al 50%i
serigrafia al 100% en la cara 4 duglass grafic de 8mm
de la firma ´´ariño´´, amb tots els cantells polits,
aquest envidrament anirà encolat amb silicona
estructural al marc del sistema wictec ff sg de la
marca ´´wicona´´ pel penjament del vidre a la
perfilaria i recolzat  sobre pre-calçaments d'alumini en
la part inferior i dues peces de seguretat en
l'horitzontal superior i inferior, per la part interior, les
gomes de l'envidrament seran d'epdm. els ampits i
dintells de formigó als quals s'ancoren els muntants
del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´
estaran revestits amb panells semirrígids de 40 mm
de llana mineral hidrofugada amb pàtina de fibra de
vidre i aniran fixats al formigó mitjançant espigues
d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements
necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per
deixar completament col·locat el sistema, segons
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intruccions del fabricant, plànols de detall i
indicacions de df.

Subtotal: 163,99000 163,99000

COST DIRECTE 189,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,31000

P-62 E6MEOBCA M2 Subministre i col·locació de conjunt d'obertures
inserides dintre del sistema de façana calenta de mur
cortina modular de silicona estructural amb
trencament de pont tèrmic, amb full wictec 50 oc
(outwards concealed) de la casa wicona o equivalent,
formada per perfils d'alumini amb ruptura de pont
tèrmic, proveïda de frontisses ocultes i tancament
multi-punts; de full ocult amb dimensions de marc de
35mm d'alumini vist des de l'interior i dissenyat per
mantenir la ruptura de pont tèrmic mitjançant barretes
de poliamida lacables i proveïdes de cordó
termo-fussible; full ocult amb vidre decalat i siliconat
per la cara exterior, també amb ruptura de pont tèrmic
mitjançant barreta de poliamida lacable i amb cordó
termo-fussible, de 16mm d'altura vista des de
l'exterior. tot el conjunt de finestra ofereix una mínima
altura de 51mm per minimitzar-ne l'aparença. perfils
d'alumini d'extrusió d'aliatge en-aw-6063 al mg 0,5 si;
qualitat anoditzable (une 38337/i-3441), amb
desviacions màximes segons din 17615 part.3.
conjunt dimensionat per donar resposta eficaç a les
osl·licitacions del cte (-175 kg/m2 en la hipòtesi més
desfavorable). les gomes de recolzament seran
d'epdm, estables a l'acció dels rajos uva;el cargolam
serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par
galvànic; l'ancoratge a l'estructur principal es realitza
mitjançant ancoratge mecànic amb regulació; els
mòduls aniran units a 45º per mitjà d'escaires
massissos de passadors. la ferramenta es
determinarà enfunció de la situació de la finestra dins
l'edifici per tal de complir cadascuna de les
condicions particulars de càrrega de vent (fins
-250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de
frontisses com en nombre de punts de tancament. el
tancament s'efectuarà mitjançant una maneta
cremona (sense clau) pel tancament en vertical (i
horitzontal en els casos que sigui necessari). totes les
finestres aniran proveïdes de limitador d'oberura
perquè quedi un angle de 90º i una distància entre
maneta i operador d'aproximadament 600mm,
possiblilitant una obertura còmoda i segura. en
aquells casos en què la pressió del vent ho faci
necessari, la utilització de motorització per garantir la
maniobrabilitat de la finestra i evitar desperfectes per
cops d'aire. l'acabar de la fusteria serà, tant per la
cara exterior com per l'interior, lacat blanc ral 9016,
complint les especificacions del segell qualicoat, amb
un gruix de la capa de pintura de poliester aplicada
comprès entre les 50 i 120 micres. inclou resta
d'elements necessaris així com p.p. de mitjans
auxiliars per deixar completament col·locat el
sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de
detall i indicacions de df.

Rend.: 1,000 724,51 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 18,24000 = 9,12000

A0137000 H Ajudant col.locador 1,000 /R x 16,20000 = 16,20000

Subtotal: 25,32000 25,32000

Materials

B6MEOBCA M2 Conjunt d'obertures inserides dintre del sistema de
façana calenta de mur cortina modular de silicona
estructural amb trencament de pont tèrmic, amb full
wictec 50 oc (outwards concealed) de la casa wicona
o equivalent, formada per perfils d'alumini amb
ruptura de pont tèrmic, proveïda de frontisses ocultes
i tancament multi-punts; de full ocult amb dimensions
de marc de 35mm d'alumini vist des de l'interior i
dissenyat per mantenir la ruptura de pont tèrmic
mitjançant barretes de poliamida lacables i proveïdes
de cordó termo-fussible; full ocult amb vidre decalat i
siliconat per la cara exterior, també amb ruptura de
pont tèrmic mitjançant barreta de poliamida lacable i
amb cordó termo-fussible, de 16mm d'altura vista des
de l'exterior. tot el conjunt de finestra ofereix una
mínima altura de 51mm per minimitzar-ne l'aparença.
perfils d'alumini d'extrusió d'aliatge en-aw-6063 al mg
0,5 si; qualitat anoditzable (une 38337/i-3441), amb
desviacions màximes segons din 17615 part.3.
conjunt dimensionat per donar resposta eficaç a les
osl·licitacions del cte (-175 kg/m2 en la hipòtesi més
desfavorable). les gomes de recolzament seran
d'epdm, estables a l'acció dels rajos uva;el cargolam
serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par
galvànic; l'ancoratge a l'estructur principal es realitza
mitjançant ancoratge mecànic amb regulació; els
mòduls aniran units a 45º per mitjà d'escaires
massissos de passadors. la ferramenta es
determinarà enfunció de la situació de la finestra dins
l'edifici per tal de complir cadascuna de les
condicions particulars de càrrega de vent (fins
-250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de
frontisses com en nombre de punts de tancament. el
tancament s'efectuarà mitjançant una maneta
cremona (sense clau) pel tancament en vertical (i
horitzontal en els casos que sigui necessari). totes les
finestres aniran proveïdes de limitador d'oberura
perquè quedi un angle de 90º i una distància entre
maneta i operador d'aproximadament 600mm,
possiblilitant una obertura còmoda i segura. en
aquells casos en què la pressió del vent ho faci
necessari, la utilització de motorització per garantir la
maniobrabilitat de la finestra i evitar desperfectes per
cops d'aire. l'acabar de la fusteria serà, tant per la
cara exterior com per l'interior, lacat blanc ral 9016,
complint les especificacions del segell qualicoat, amb
un gruix de la capa de pintura de poliester aplicada
comprès entre les 50 i 120 micres.  inclou resta
d'elements necessaris així com p.p. de mitjans
auxiliars per deixar completament col·locat el
sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de
detall i indicacions de df.

1,000      x 699,19000 = 699,19000

Subtotal: 699,19000 699,19000
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COST DIRECTE 724,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 724,51000

P-63 E7119785 M2 Membrana pa-6 segons une 104402 de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat lbm
(sbs)-40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

A0137000 H Ajudant col.locador 0,150 /R x 16,20000 = 2,43000

Subtotal: 7,90200 7,90200

Materials

B7119080 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs)
40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2

1,100      x 6,50000 = 7,15000

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,300      x 0,83000 = 0,24900

Subtotal: 7,39900 7,39900

COST DIRECTE 15,30100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30100

P-64 E711EF66 M2 Membrana pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat lbm
(sbs)-30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 20,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,250 /R x 16,20000 = 4,05000

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 18,24000 = 9,12000

Subtotal: 13,17000 13,17000

Materials

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,300      x 0,83000 = 0,24900

B711Q060 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs)
30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

2,200      x 3,15000 = 6,93000

Subtotal: 7,17900 7,17900

COST DIRECTE 20,34900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,34900

P-65 E763EPDM M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene
120 de la casa giscosa o equivalent, de 1,20 mm. de
gruix marcatge ce, aenor, une 13956 (làmines
flexibles de cautxú per impermeabilització de
cobertes), sistema d’instal·lació certificat per
document de idoneïtat tècnica dit 461 aportat a obra
en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m. 7,5m. 9m. d’ample
per 20 ó 30 m. de llarg). inclou part proporcional de

Rend.: 1,000 10,09 €
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cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió química en
fred dels mòduls.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,050 /R x 16,20000 = 0,81000

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 2,63400 2,63400

Materials

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,075      x 3,77000 = 0,28275

B7JZ00B0 M Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 0,200      x 7,32000 = 1,46400

B762EPDM M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene
120 de la casa giscosa o equivalent, de 1,20 mm. de
gruix marcatge ce, aenor, une 13956 (làmines
flexibles de cautxú per impermeabilització de
cobertes), sistema d’instal·lació certificat per
document de idoneïtat tècnica dit 461 aportat a obra
en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m. 7,5m. 9m. d’ample
per 20 ó 30 m. de llarg). inclou part proporcional de
cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió química en
fred dels mòduls.

1,100      x 5,19000 = 5,70900

Subtotal: 7,45575 7,45575

COST DIRECTE 10,08975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08975

P-66 E7851513 U Impermeabilització de conjunt d'elements encastats o
per sota del nivell de la solera de planta soterrani-3,
inclòs fossos d'ascensors, dipòsits enterrats, arquetes
i resta d'elements segons projecte, realitzat amb dues
capes de masterseal 501 aplicada amb brotxa de
1kg/m2 de dotació casdacuna, colocant una 2ª capa
estant la 1ª encara fresca. s'inclou la trobada amb els
diferents elements formant mitges canyes de 5x5 cm
amb morter de ciment portland i pintat previament i
posteriorment amb masterseal 501, s'inlcou el
posterior repas de fuites d'aigua amb masterseal 573,
tot de la casa bettor o equivalent.

Rend.: 1,000 1.700,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 E785MELA M2 Impermeabilització de paraments horitzontals i/o
verticals de dipòsits, amb morter especial tipus motex
dry capa fina de la casa cemarksa o equivalent, de 4
kg/m2, fins a conseguir un gruix de 2 mm, i deixant el
dipòsit impermeable i l'aigua amb condicions de
potabilitat segons nomativa vigent. inclou part
proporcional de segellat en trobades amb angles,
obertures, etz.

Rend.: 1,000 22,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 15,25000 = 6,10000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,800 /R x 18,24000 = 14,59200

Subtotal: 20,69200 20,69200
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Materials

D070CEMR M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,030      x 63,07930 = 1,89238

Subtotal: 1,89238 1,89238

COST DIRECTE 22,58438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,58438

P-68 E7871500 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb
polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2

Rend.: 1,000 14,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,020 /R x 16,20000 = 0,32400

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

Subtotal: 3,97200 3,97200

Materials

B8ZAD000 Kg Polímer acrílic 2,100      x 4,89000 = 10,26900

Subtotal: 10,26900 10,26900

COST DIRECTE 14,24100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24100

P-69 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines
impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils,
format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de morter
de 4 cm fins a container i transport a abocador
autoritzat.

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,150 /R x 16,20000 = 2,43000

Subtotal: 2,43000 2,43000

COST DIRECTE 2,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43000

P-70 E7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 18,24000 = 0,72960

A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 16,20000 = 0,32400

Subtotal: 1,05360 1,05360
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Materials

B7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 1,26000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600

COST DIRECTE 2,43960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43960

P-71 E7B111L0 m2 Subministre i col.locació d'element protector de
lamines impermeabilitzants realitzat amb làmines
geotèxtils, format per feltre de polipropilè no teixit
lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat
sense adherir i lastrades amb peces de formigó
prefabricat per tal d'evitar el seu desplaçament amb
el vent.

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 18,24000 = 0,72960

A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 16,20000 = 0,32400

Subtotal: 1,05360 1,05360

Materials

B7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2

1,100      x 3,17000 = 3,48700

Subtotal: 3,48700 3,48700

COST DIRECTE 4,54060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54060

P-72 E7B17741 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 18,24000 = 0,72960

A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 16,20000 = 0,32400

Subtotal: 1,05360 1,05360

Materials

B7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 1,26000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600

COST DIRECTE 2,43960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43960
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P-73 E7B1GEO2 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i
nòduls drenants amb geotèxtil fibres llargues de
polipropilè del tipus sf-44 de la casa giscosa o
equivalent, amb resistència al punxonament de 1575
n, resistència química en 14030 i resistència
microbiana en 12225.

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,010 /R x 18,24000 = 0,18240

A0137000 H Ajudant col.locador 0,010 /R x 16,20000 = 0,16200

Subtotal: 0,34440 0,34440

Materials

B7B1GEO2 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i
nòduls drenants amb geotèxtil fibres llargues de
polipropilè del tipus sf-44 de la casa giscosa o
equivalent, amb resistència al punxonament de 1575
n, resistència química en 14030 i resistència
microbiana en 12225.

1,100      x 0,94000 = 1,03400

Subtotal: 1,03400 1,03400

COST DIRECTE 1,37840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37840

P-74 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo
soldades 100% de polipropilè tipus typar de dupont
sf-37 de la casa giscosa o equivalent, amb
resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència
microbiològica en 12225, resistència química
en14030 subministra i instal·lació flotant.

Rend.: 1,000 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,010 /R x 18,24000 = 0,18240

A0137000 H Ajudant col.locador 0,010 /R x 16,20000 = 0,16200

Subtotal: 0,34440 0,34440

Materials

B7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo
soldades 100% de polipropilè tipus typar de dupont
sf-37 de la casa giscosa o equivalent, amb
resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència
microbiològica en 12225, resistència química
en14030 subministra i instal·lació flotant.

1,100      x 0,67000 = 0,73700

Subtotal: 0,73700 0,73700

COST DIRECTE 1,08140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08140

P-75 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de
poliestirè extruït (xps) une-en 13164, resistència a
compressió >=300 kpa, resistència tèrmica >=1,45
m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locades sense adherir.

Rend.: 1,000 6,91 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,040 /R x 18,24000 = 0,72960

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,25000 = 0,30500

Subtotal: 1,03460 1,03460

Materials

B7C2E601 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en
13164, resistència a compressió >=300 kpa,
resistència tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm
amb la superfície llisa i cantell encadellat.

1,050      x 5,60000 = 5,88000

Subtotal: 5,88000 5,88000

COST DIRECTE 6,91460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91460

P-76 E7C9AILL M2 Subministre i col·locació de conjunt d'aïllament i
impermeabilització amb làmina de cautxú-epdm de
1mm de gruix fixat a l'ampit de formigó mitjançant tac
universal de poliamida de 6mm i encolada a la
fusteria de mur cortina modular, omplint l'espai entre
l'ampit de formigó, el muntant de mur cortina i la
làmina de cautxú-epdm amb un gruix de 60mm amb
llana de roca de 60 mm, no revestida, col.locada amb
espigues de polipropilè, amb part proporcional de
formació de mitges canyes. tot segons detalls de
projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 15,25000 = 0,91500

Subtotal: 2,73900 2,73900

Materials

B7C9H800 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 60 mm de gruix

1,100      x 7,30000 = 8,03000

B7CZ1400 U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40
mm de gruix com a màxim

4,000      x 0,19000 = 0,76000

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,050      x 3,77000 = 0,18850

B7JZ00B0 M Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 0,200      x 7,32000 = 1,46400

B7621600 M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

0,500      x 5,09000 = 2,54500

Subtotal: 12,98750 12,98750

COST DIRECTE 15,72650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,72650

E7C9H501 M2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada
sense adherir

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,24000 = 1,09440

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 15,25000 = 0,45750

Subtotal: 1,55190 1,55190

Materials

B7C9H500 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix

1,050      x 5,33000 = 5,59650

Subtotal: 5,59650 5,59650

COST DIRECTE 7,14840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14840

E7C9H801 M2 Subministre i col·locació de conjunt d'aïllament i
impermeabilització amb làmina de cautxú-epdm de
1mm de gruix fixat a l'ampit de formigó mitjançant tac
universal de poliamida de 6mm i encolada a la
fusteria de mur cortina modular, omplint l'espai entre
l'ampit de formigó, el muntant de mur cortina i la
làmina de cautxú-epdm amb un gruix de 60mm amb
llana de roca de 60 mm, no revestida, col.locada amb
espigues de polipropilè, amb part proporcional de
formació de mitges canyes. tot segons detalls de
projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,24000 = 1,09440

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 15,25000 = 0,45750

Subtotal: 1,55190 1,55190

Materials

B7C9H800 M2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 60 mm de gruix

1,050      x 7,30000 = 7,66500

Subtotal: 7,66500 7,66500

COST DIRECTE 9,21690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21690

P-77 E7CPA800 M2 Subministre i col·locació de pantalles acústiques
prefabricades, tipus Sandwich Vib-60, formats per
pannells modulars tipus Vib-80 d'alt aïllament acústic,
construïts en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de
gruix, formada per pannells rígids de llana de roca
d'alt grau d'abosorció acústica acabada amb vel
negre i xapa interior multiperforada de 0,8 mm de
gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges realitzats
mitjançant perfils metàl.lics d'acer al carboni, granallat
i acabat galvanitzat, acabat amb pintura de color a
escollir per DF. Els pannells s'ensamblen entre ells
encadellats i instal.lats en posició vertical, amb
pannells de dimensions 1500x750 mm. Es deixaran
ranures entre els pannells de 20 mm per evitar
l'efecte vela dels pannells. Els pannells es fixaran a
l'estructura de façana. inclou resta d'elements de
suport, fixacions mecàniques, i resta d'elements
necessaris per deixar la partida completament
col·locada segons instruccions del fabricant.

Rend.: 1,000 122,52 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,400 /R x 16,20000 = 6,48000

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 18,24000 = 7,29600

Subtotal: 13,77600 13,77600

Materials

B7CPPANE M2 Pantalles acústiques prefabricades, tipus Sandwich
Vib-60, formats per pannells modulars tipus Vib-80
d'alt aïllament acústic, construïts en xapa d'acer
galvanitzat de 1,2 mm de gruix, formada per pannells
rígids de llana de roca d'alt grau d'abosorció acústica
acabada amb vel negre i xapa interior multiperforada
de 0,8 mm de gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges
realitzats mitjançant perfils metàl.lics d'acer al
carboni, granallat i acabat galvanitzat, acabat amb
pintura de color a escollir per DF. Els pannells
s'ensamblen entre ells encadellats i instal.lats en
posició vertical, amb pannells de dimensions
1500x750 mm. Es deixaran ranures entre els
pannells de 20 mm per evitar l'efecte vela dels
pannells. Els pannells es fixaran a l'estructura de
façana. inclou resta d'elements de suport, fixacions
mecàniques, i resta d'elements necessaris

1,050      x 103,57000 = 108,74850

Subtotal: 108,74850 108,74850

COST DIRECTE 122,52450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,52450

P-78 E7CPBANC M2 Subministre i col·locació de lloses flotants vibraflot de
la casa vibrachoc o equivalent, incloent
amortiguadors, a definir per DF

Rend.: 1,000 103,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i successives
capes de pintura intumescent, per un REI90

Rend.: 1,000 41,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,100 /R x 16,20000 = 1,62000

A012D000 H Oficial 1a pintor 1,000 /R x 18,24000 = 18,24000

Subtotal: 19,86000 19,86000

Materials

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 2,340      x 8,68000 = 20,31120

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 0,170      x 8,06000 = 1,37020

Subtotal: 21,68140 21,68140

COST DIRECTE 41,54140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,54140



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

P-80 E7D69TK1 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i successives
capes de pintura intumescent, per un REI120

Rend.: 1,000 83,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 1,500 /R x 18,24000 = 27,36000

A013D000 H Ajudant pintor 0,150 /R x 16,20000 = 2,43000

Subtotal: 29,79000 29,79000

Materials

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 6,000      x 8,68000 = 52,08000

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 0,170      x 8,06000 = 1,37020

Subtotal: 53,45020 53,45020

COST DIRECTE 83,24020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,24020

P-81 E7D69TK2 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer (escales i caixa
escales) amb una capa de imprimació per a pintura
intumescent i successives capes de pintura
intumescent, per un REI120

Rend.: 1,000 104,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 2,000 /R x 18,24000 = 36,48000

A013D000 H Ajudant pintor 0,200 /R x 16,20000 = 3,24000

Subtotal: 39,72000 39,72000

Materials

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 7,300      x 8,68000 = 63,36400

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 0,170      x 8,06000 = 1,37020

Subtotal: 64,73420 64,73420

COST DIRECTE 104,45420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,45420

P-82 E7J1AUW0 M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20
mm de gruix i 20cm d'alçada. inclou extracció
posterior de la junta un cop fragüi l'element de
formigó.

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 0,025 /R x 14,65000 = 0,36625

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,044 /R x 16,50000 = 0,72600

Subtotal: 1,09225 1,09225

Materials

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

0,250      x 0,98000 = 0,24500
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Subtotal: 0,24500 0,24500

COST DIRECTE 1,33725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33725

P-83 E7J21191 M Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè
expandit de diàmetre 30 mm, col.locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 1,82400 1,82400

Materials

B7J20190 M Cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm

1,050      x 0,41000 = 0,43050

Subtotal: 0,43050 0,43050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02736

COST DIRECTE 2,28186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28186

P-84 E7J51391 M Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola
manual

Rend.: 1,000 9,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 1,82400 1,82400

Materials

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

0,662      x 11,65000 = 7,71230

Subtotal: 7,71230 7,71230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02736

COST DIRECTE 9,56366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56366

P-85 E7Z15MD0 M Formació de mitja canya a en trobades amb
paraments verticals o entre paraments verticals, de
radi 8
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,024 /R x 18,24000 = 0,43776

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,25000 = 0,30500
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Subtotal: 0,74276 0,74276

Materials

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

0,003      x 58,34530 = 0,17504

Subtotal: 0,17504 0,17504

COST DIRECTE 0,91780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91780

P-86 E7Z3PERI M Lliurament perimetral de la membrana impermeable
mitjançant barra d’ancoratge final d’alumini pre
perforat amb goterons i segellat de poliuretà.

Rend.: 1,000 11,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

A0137000 H Ajudant col.locador 0,050 /R x 16,20000 = 0,81000

Subtotal: 2,63400 2,63400

Materials

B7Z2PERI M Lliurament perimetral de la membrana impermeable
mitjançant barra d’ancoratge final d’alumini pre
perforat amb goterons i segellat de poliuretà.

1,100      x 8,11000 = 8,92100

Subtotal: 8,92100 8,92100

COST DIRECTE 11,55500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55500

P-87 E7ZZ1102 M2 Impermeabilització de lloses de fonaments, amb
acabat remolinat, mitjançant el subministrament i
col.locació de dues capes de ''aquatek super'' amb el
sistema sandwich, consistent en la col.locació d'una
capa de pols d'aquatek super amb una dotació de
0.75 kg/m2 sobre la capa de formigó de neteja i
l'armadura de base col.locada, i altre capa d'aquatek
super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa
formigonada durant l'adormiment i abans del
remolinat, solapaments de 0,30 cm d'amplada si cal
diferents fases de formigonat, tot realitzat per a
personal especialitzat de l'empresa subministradora.
s'inclou transport i ús de maquinaria i eienes auxiliars.

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1QUATEK M2 Aplicació de dues capes de ''aquatek super'' en la
impermeabilització de lloses de fonaments.

1,000      x 8,29000 = 8,29000

Subtotal: 8,29000 8,29000
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COST DIRECTE 8,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29000

P-88 E811OUTD M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
qualsevol alçada, amb morter d'acabat outdoor de
knauf o equivalent,amb acabat a definir per df, a base
de ciment amb additus, amb acabat remolinat. inclou
imprimació prèvia outdoor de knauf o equivalent, com
a pont d'adherència sobre la placa aquapanel outdoor.

Rend.: 1,000 17,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,600 /R x 18,24000 = 10,94400

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 15,25000 = 4,57500

Subtotal: 15,51900 15,51900

Materials

B8ZAOUTD Kg Imprimació outdoor de knauf o equivalent 0,150      x 5,51000 = 0,82650

D071OUTD M3 Morter d'acabat de ciment amb additius outdoor de
knauf o equivalent, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,020      x 69,62430 = 1,39249

Subtotal: 2,21899 2,21899

COST DIRECTE 17,73799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,73799

P-89 E824GRES M2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajoles de
gres porcellànic en format 20x20 cm., en color negre
de proyecto dos o equivalent, en acabat natural,
col.locades a l'estesa amb morter adhesiu c1 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888),
inclòs repercussió de cantoneres de pvc. c.amid.: m2
de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats
més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

Rend.: 1,000 22,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,3209 /R x 18,24000 = 5,85322

A0140000 H Manobre 0,0642 /R x 15,25000 = 0,97905

Subtotal: 6,83227 6,83227

Materials

B05A2102 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1
segons norma une-en 13888, blanca

0,500      x 0,24000 = 0,12000

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 5,000      x 0,25000 = 1,25000

B0FHGRES M2 Gres porcelànic en format 20x20 de color a escollir
per df, de proyecto dos o equivalent, en acabat
natural

1,100      x 12,85000 = 14,13500

B81ZB9K0 M Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

0,012      x 0,74000 = 0,00888

Subtotal: 15,51388 15,51388
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06832

COST DIRECTE 22,41447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,41447

E83F5003 M2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 11,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,060 /R x 16,20000 = 0,97200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 18,24000 = 3,46560

Subtotal: 4,43760 4,43760

Materials

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils, plaques i tacs de
suport

0,525      x 0,31000 = 0,16275

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,995      x 0,06000 = 0,11970

B0CC5000 M2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 1,060      x 4,63000 = 4,90780

B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 6,22000 = 1,55500

B7J500ZZ Kg Massilla  per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 0,84000 = 0,33516

Subtotal: 7,08041 7,08041

COST DIRECTE 11,51801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51801

P-90 E83FAQUA M2 Aplacat vertical amb placa tipus aquapanel outdoor
de knauf o equivalent, amb ànima de ciment portland
amb additius, reforçada per ambdúes cares amb
malla de fibra, de 12,5mm de gruix, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat (no inclosa a la partida)
amb fixacions mecàniques . s'inclou barrera
impermeable a l'aigua tipus tyvek stuccowrap o
equivalent, malla superficial azul aquapanel outdoor o
equivalent, a tota la superfície per posterior arrebosat.
inclou part proporcional de pasta de juntes gris, cinta
de malla per a juntes, cargols especials, fixacions i
resta d'elements. totalment acabat per rebre
imprimació, pintura o decoració. (la estructura de
suport es la mateixa que la de la partida pladur n
76/400 (60fv+12,5 al)

Rend.: 1,000 43,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,060 /R x 16,20000 = 0,97200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 18,24000 = 3,46560

Subtotal: 4,43760 4,43760

Materials

B7JZOUDO M2 Malla superficial azul aquapanel outdoor de knauf o
equivalent

1,100      x 3,81000 = 4,19100

B7J5OUTD Kg Morter de juntes aquapanel gris de knauf o equivalent 0,600      x 3,03000 = 1,81800
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B7JZTYVE M2 Barrera impermeable a l'aigua tipus tyvek aquapanel
outdoor de knauf o equivalent

1,100      x 6,76000 = 7,43600

B7JZBAND M Banda acústica 50 mm 1,200      x 0,32000 = 0,38400

B0A4CARG U Cargols lb (punta broca) 9,5mm 1,400      x 0,04000 = 0,05600

B0CCAQUA M2 Placa tipus aquapanel outdoor de knauf o equivalent,
amb ànima de ciment portland amb additius,
reforçada per ambdúes cares amb malla de fibra, de
12,5mm de gruix,

1,050      x 23,28000 = 24,44400

B7JZCINT M Cinta de malla per juntes 2,100      x 0,11000 = 0,23100

Subtotal: 38,56000 38,56000

COST DIRECTE 42,99760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,99760

E83FU015 M2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de
15 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 16,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,070 /R x 16,20000 = 1,13400

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

Subtotal: 4,78200 4,78200

Materials

B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 6,22000 = 1,86600

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils, plaques i tacs de
suport

0,530      x 0,31000 = 0,16430

B0CC5000 M2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 2,100      x 4,63000 = 9,72300

B7J500ZZ Kg Massilla  per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,84000 = 0,33600

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000      x 0,06000 = 0,12000

Subtotal: 12,20930 12,20930

COST DIRECTE 16,99130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99130

E83FUF25 M2 Triple aplacat vertical amb plaques de guix laminat
resistents al foc de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 27,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,080 /R x 16,20000 = 1,29600

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,210 /R x 18,24000 = 3,83040

Subtotal: 5,12640 5,12640

Materials

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000      x 0,06000 = 0,12000

B7J500ZZ Kg Massilla  per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 0,84000 = 0,33600

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils, plaques i tacs de
suport

0,530      x 0,31000 = 0,16430



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

B0CC5E00 M2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix (ignífuga)

3,150      x 6,16000 = 19,40400

B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 0,350      x 6,22000 = 2,17700

Subtotal: 22,20130 22,20130

COST DIRECTE 27,32770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,32770

P-91 E844DM16 M2 Cel ras amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques per a revestir, de densitat mitjana,
hidròfug, de 16 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra
roscada. inclòs tractament de juntes: empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i
repetició del procès fins deixart totalment enllestit per
a pintar. inclús p/p de peces especials i resta
d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta
execució de la partida, deixant la partida
perfectament acabada segons especificacions dels
plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df.
els materials emprats disposaran de marcetge ce.
c.amid.: m2 de sostre descomptant forats més grans
d'1m2 i comptant el remat de canvis de nivell d'1m
d'alçada.

Rend.: 1,000 23,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,530 /R x 18,24000 = 9,66720

A0137000 H Ajudant col.locador 0,121 /R x 16,20000 = 1,96020

Subtotal: 11,62740 11,62740

Materials

B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 6,22000 = 1,11960

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils, plaques i tacs de
suport

0,530      x 0,31000 = 0,16430

B0CUU110 M2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix

1,050      x 7,07000 = 7,42350

B7J500ZZ Kg Massilla  per a junt de plaques de cartró-guix 0,470      x 0,84000 = 0,39480

B84ZB0E0 M2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras i part
proporcional de perfil perimetral d'alumini

1,000      x 2,53000 = 2,53000

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,06000 = 0,11340

Subtotal: 11,74560 11,74560

Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 11,62700 = 0,11627

Subtotal: 0,11627 0,11627

COST DIRECTE 23,48927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,48927
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E865U110 M2 Revestiment de parament vertical amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 16,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

A0137000 H Ajudant col.locador 0,200 /R x 16,20000 = 3,24000

Subtotal: 6,88800 6,88800

Materials

B0CUU110 M2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix

1,350      x 7,07000 = 9,54450

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,18000 = 0,17700

Subtotal: 9,72150 9,72150

COST DIRECTE 16,60950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,60950

P-92 E86AEMP1 M2 Aplacat de paraments verticals amb planxa d'acer
llisa per pintar, d'1.4 mm de gruix, fixada a
subestructura de suport d'acer galvanitzat, secció
segons detalls. inclús p/p de juntes, peces especials i
resta d'elements auxiliars i necessàris per a la
correcta execució de la partida, deixant la coberta
perfectament acabada segons especificacions dels
plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df.
els materials emprats disposaran de marcetge ce.
c.amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre
4 i 8m2.

Rend.: 1,000 40,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H Ajudant de manya 1,000 /R x 10,76000 = 10,76000

A012F000 H Oficial 1a manya 1,000 /R x 12,30000 = 12,30000

Subtotal: 23,06000 23,06000

Materials

B0CHU100 M2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 1,050      x 16,73000 = 17,56650

Subtotal: 17,56650 17,56650

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 23,06000 = 0,34590

Subtotal: 0,34590 0,34590

COST DIRECTE 40,97240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,97240

P-93 E86BFE04 U Fe.04_subministrament i muntatge de formació de
caixa d'escala de façana, format per folrat perimetral
a coberta, laterals i sotaescala, modulada segons
plànols de projecte, amb una superfície aproximada
de 47'00 m2 als laterals, 67'10 m2 a sotaescala i
65'64 m2 a coberta, format per xapa plegada

Rend.: 1,000 62.015,78 €
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d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color
blanc, amb aïllament de planca de poliestirè extruït
xps, gruix i característiques segons especificacions
del projecte, fixades sobre estructura de perfils
metàl·lics tubulars quadrats de 30x30x3 mm., amb
perfilaria de mur cortina de wicona o equivalent,
acabat lacat blanc ral 9016el, e=50-120 micras,
perfils perimetrals de 80x60 mm., fixats sobre perfil
corregut superior, inferior i lateral, d'acer galvanitzat
en l de 100x100x6 mm. fixada mecànicament a
l'estructura principal de l'escala, segons
especificacions del projecte, inclús formació de
canaló a trobada amb façana amb xapa plegada
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color
blanc, connexionat a xarxa de sanejament; dues
portes pivotants de 120x256 cm., formada per
bastiments de perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb
rebestiment per les dues cares amb xapa plegada
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color
blanc, fixades i clipades sobre bastiment, inclús
manetes, pany de cop i clau, barra antipànic, i tots els
mecanismes i ferratges necessaris per a la seva
instal·lació i bon funcionament, model i
característiques segons especificacions del projecte; i
una zona vidriada modulada segons plànols de
projecte, amb una superfície aproximada de 92'89
m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de
gruix i un vidre laminar de seguretat incolor de 4+4
mm de gruix, unides amb butiral acústic, i cambra
d'aire de 14 mm., col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini, fixat a la perfileria amb silicona
estructural, amb perfileria perimetral a base de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 80x160x3
mm. fixat a perfil en l perimetral, i pletina calibrada de
200x8 mm. fixada mecànicament a tubular. inclou
folrat perimetral amb platina calibrada de 2 mm. de
gruix, fixat segons especificacions del projecte, totes
les gomes, juntes, ancoratges i cargolam inox per a la
seva instal·lació i bon funcionament. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE04 U Fe.04_formació de caixa d'escala de façana, format
per folrat perimetral a coberta, laterals i sotaescala,
modulada segons plànols de projecte, amb una
superfície aproximada de 31'00 m2 als laterals, 67'10
m2 a sotaescala i 65'64 m2 a coberta, format per
xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat
lacat color blanc, amb aïllament de planca de

1,000      x 62.010,9000 = 62.010,90000
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poliestirè extruït xps, gruix i característiques segons
especificacions del projecte, fixades sobre estructura
de perfils metàl·lics tubulars quadrats de 30x30x3
mm., amb perfilaria de mur cortina de wicona o
equivalent, acabat lacat blanc ral 9016el, e=50-120
micras, perfils perimetrals de 80x60 mm., fixats sobre
perfil corregut superior, inferior i lateral, d'acer
galvanitzat en l de 100x100x6 mm. fixada
mecànicament a l'estructura principal de l'escala,
segons especificacions del projecte, inclús formació
de canaló a trobada amb façana amb xapa plegada
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color
blanc, connexionat a xarxa de sanejament; dues
portes pivotants de 120x256 cm., formada per
bastiments de perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb
rebestiment per les dues cares amb xapa plegada
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color
blanc, fixades i clipades sobre bastiment, inclús
manetes, pany de cop i clau, barra antipànic, i tots els
mecanismes i ferratges necessaris per a la seva
instal·lació i bon funcionament, model i
característiques segons especificacions del projecte; i
una zona vidriada modulada segons plànols de
projecte, amb una superfície aproximada de 92'89
m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de
gruix i un vidre laminar de seguretat incolor de 4+4
mm de gruix, unides amb butiral acústic, i cambra
d'aire de 14 mm., col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini, fixat a la perfileria amb silicona
estructural, amb perfileria perimetral a base de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 80x160x3
mm. fixat a perfil en l perimetral, i pletina calibrada de
200x8 mm. fixada mecànicament a tubular. inclou
folrat perimetral amb platina calibrada de 2 mm. de
gruix, fixat segons especificacions del projecte, totes
les gomes, juntes, ancoratges i cargolam inox per a la
seva instal·lació i bon funcionament. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Subtotal: 62.010,90000 62.010,90000

COST DIRECTE 62.015,78280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62.015,78280

P-94 E86BFE05 U Fe.05_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 1465x226 cm.,
format per 13 safates d'alumini de 82x226 cm., de
xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; una
porta de 82x226 cm., d'una dulla pivotant, formada
per bastidor de tub d'acer, característiques i
dimensions segons projecte, acabat per les dues
cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre

Rend.: 1,000 7.107,77 €
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tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament; una porta de 150x226 cm., de
dues fulles batents de 75x226 cm., i una porta de
157x226 cm., de dues fulles batents una de 75x226
cm. i l'altre de 82x226 cm., formades per bastidor de
tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament,
amb perforacions circulars de 50 cm. de diàmetre per
a ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm.
per evitar la intrusió. inclou joc de pivots, manilles,
baldons, pany, topall de terra, fre i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE05 U Fe.05_tancament exterior, per un buit d'obra total de
1465x226 cm., format per 13 safates d'alumini de
82x226 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini
de 50x50 mm.; una porta de 82x226 cm., d'una dulla
pivotant, formada per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat
per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament; una porta de 150x226 cm., de
dues fulles batents de 75x226 cm., i una porta de
157x226 cm., de dues fulles batents una de 75x226
cm. i l'altre de 82x226 cm., formades per bastidor de
tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament,
amb peracions circulars de 50 cm. de diàmetre per a
ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm.
per evitar la intrusió. inclou joc de pivots, manilles,

1,000      x 7.102,89000 = 7.102,89000
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baldons, pany, topall de terra, fre i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 7.102,89000 7.102,89000

COST DIRECTE 7.107,77280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.107,77280

P-95 E86BFE08 U Fe.08_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 339x250 cm.,
format per 4 safates d'alumini de 77x250 cm., de
xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 1.648,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE08 U Fe.08_tancament exterior, per un buit d'obra total de
339x250 cm., format per 4 safates d'alumini de
77x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini
de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada,  p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 1.643,61000 = 1.643,61000

Subtotal: 1.643,61000 1.643,61000

COST DIRECTE 1.648,49280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.648,49280
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P-96 E86BFE10 U Fe.10_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 1206x250 cm.,
format per 8 safates d'alumini de 115x250 cm. i 3
safates d'alumini de 96x250 cm., de xapa d'alumini de
1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de
projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug,
de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 115x250 cm., d'una fulla batent de 115x250
cm., formades per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat
per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles,
bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall
de terra i demés accessoris segons projecte. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 5.852,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE10 U Fe.10_tancament exterior, per un buit d'obra total de
1206x250 cm., format per 8 safates d'alumini de
115x250 cm. i 3 safates d'alumini de 96x250 cm., de
xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.;  i una
porta de 115x250 cm., d'una fulla batent de 115x250
cm., formades per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat
per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles,
bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall
de terra i demés accessoris segons projecte. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 5.847,15000 = 5.847,15000

Subtotal: 5.847,15000 5.847,15000
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COST DIRECTE 5.852,03280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.852,03280

P-97 E86BFE11 U Fe.11_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 917x250 cm.,
format per 8 safates d'alumini de 115x250 cm., de
xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 4.450,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE11 U Fe.11_tancament exterior, per un buit d'obra total de
917x250 cm., format per 8 safates d'alumini de
115x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini
de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 4.445,96000 = 4.445,96000

Subtotal: 4.445,96000 4.445,96000

COST DIRECTE 4.450,84280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.450,84280

P-98 E86BFE14 U Fe.14_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 905x250 cm.,
format per 10 safates d'alumini d'amplada variable
entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de
73x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat

Rend.: 1,000 4.392,67 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles,
bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall
de terra i demés accessoris segons projecte. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE14 U Fe.14_tancament exterior, per un buit d'obra total de
905x250 cm., format per 10 safates d'alumini
d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm
d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini
de 50x50 mm.;  i una porta de 146x250 cm., de dues
fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor
de tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament.
inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i
contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés
accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat
lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1,000      x 4.387,79000 = 4.387,79000

Subtotal: 4.387,79000 4.387,79000

COST DIRECTE 4.392,67280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.392,67280
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P-99 E86BFE15 U Fe.15_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 983x250 cm.,
format per 11 safates d'alumini d'amplada variable
entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una
porta de 146x250 cm., de dues fulles batents de
73x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat
per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles,
bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall
de terra i demés accessoris segons projecte. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 4.770,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE15 U Fe.15_tancament exterior, per un buit d'obra total de
983x250 cm., format per 11 safates d'alumini
d'amplada variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm
d'alçada, de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini
de 50x50 mm.;  i una porta de 146x250 cm., de dues
fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor
de tub d'acer, característiques i dimensions segons
projecte, acabat per les dues cares amb xapa
d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament.
inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i
contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés
accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat
lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1,000      x 4.765,97000 = 4.765,97000
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Subtotal: 4.765,97000 4.765,97000

COST DIRECTE 4.770,85280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.770,85280

P-100 E86BFE17 U Fe.17_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 431x250 cm.,
format per 7 safates d'alumini de 63x250 cm., de
xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 2.094,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE17 U Fe.17_tancament exterior, per un buit d'obra total de
431x250 cm., format per 7 safates d'alumini de
63x250 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini
de 50x50 mm. tot el conjunt acabat lacat de color
blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 2.089,66000 = 2.089,66000

Subtotal: 2.089,66000 2.089,66000

COST DIRECTE 2.094,54280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.094,54280

P-101 E86BFE18 U Fe.18_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 653x250 cm.,
format per una tarja fixe de vidre de 482x250 cm., de
vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un
vidre laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de
gruix, i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta de pi de 35x55 m.., amb perfileria
a base d'omegues d'acer de 75x50x2 mm. soldat
sobre tubs metàl·lics superior de 50x50x1.5 mm. i

Rend.: 1,000 3.173,55 €
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inferior de 50x100x1.5 mm., acabat pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat, de color blanc; i dues portes de
85x250 cm., d'una fulla batent de 80x250 cm. de pas i
60mm de gruix, pannellat per les dues cares amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 20 mm. de gruix,
amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb
doble galze i de 35x35 mm. de fusta de pi, amb un
aïllament segons detalls i especificacions del
projecte, inclús frontisses, maneta d'acer inox fsb,
model 2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i
clau, cilindre mestrejable, topall de terra i tancaportes,
model segons especificacions del projecte, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora
i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,20000 = 1,78200

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

Subtotal: 4,88280 4,88280

Materials

B0CJFE18 U Fe.18_tancament exterior, per un buit d'obra total de
653x250 cm., format per una tarja fixe de vidre de
482x250 cm., de vidre aïllant d'una lluna incolora de 8
mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor de
4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 14 mm, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta de pi de 35x55 m..,
amb perfileria a base d'omegues d'acer de 75x50x2
mm. soldat sobre tubs metàl·lics superior de
50x50x1.5 mm. i inferior de 50x100x1.5 mm., acabat
pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de color
blanc; i dues portes de 85x250 cm., d'una fulla batent
de 80x250 cm. de pas i 60mm de gruix, pannellat per
les dues cares amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 20
mm. de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta
massisa amb doble galze i de 35x35 mm. de fusta de
pi, amb un aïllament segons detalls i especificacions
del projecte, inclús frontisses, maneta d'acer inox fsb,
model 2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i
clau, cilindre mestrejable, topall de terra i tancaportes,
model segons especificacions del projecte, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora
i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 3.168,67000 = 3.168,67000
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Subtotal: 3.168,67000 3.168,67000

COST DIRECTE 3.173,55280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.173,55280

P-102 E881M130 M2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb
granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre
paraments sense revestir i acabat raspat

Rend.: 1,000 20,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012B000 H Oficial 1a estucador 0,400 /R x 20,26000 = 8,10400

A013B000 H Ajudant estucador 0,200 /R x 17,99000 = 3,59800

Subtotal: 11,70200 11,70200

Materials

B8816200 Kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat
seleccionat per a acabat raspat

22,050      x 0,38000 = 8,37900

Subtotal: 8,37900 8,37900

COST DIRECTE 20,08100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,08100

P-103 E8940BJ0 M2 Pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb
dues capes d´imprimació antioxidant i dues d´acabat

Rend.: 1,000 19,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,790 /R x 18,24000 = 14,40960

A013D000 H Ajudant pintor 0,079 /R x 16,20000 = 1,27980

Subtotal: 15,68940 15,68940

Materials

B89ZB000 Kg Esmalt hammerite-oxirón 0,250      x 8,17000 = 2,04250

B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 0,200      x 7,74000 = 1,54800

Subtotal: 3,59050 3,59050

COST DIRECTE 19,27990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,27990

P-104 E894AS01 M2 Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura
tipus aquatek super catorce de color blanc, tot
segons projecte.

Rend.: 1,000 11,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,045 /R x 16,20000 = 0,72900

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,450 /R x 18,24000 = 8,20800

Subtotal: 8,93700 8,93700

Materials
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B8ZAAS01 Kg Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura
tipus aquatek super catorce de color blanc, tot
segons projecte.

0,500      x 5,39000 = 2,69500

Subtotal: 2,69500 2,69500

COST DIRECTE 11,63200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,63200

P-105 E898D245 U Representacó de símbol minusvàlid en el paviment,
amb pintura no reflectant

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,25000 = 0,76250

Subtotal: 6,23450 6,23450

Materials

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,060      x 4,56000 = 0,27360

Subtotal: 0,27360 0,27360

COST DIRECTE 6,50810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50810

P-106 E898D246 U Pintat de conjunt d'elements de senyalització
d'aparcament, incloent passos de peatons, recorregut
d'evacuació, àrees reservades, símbols de
minusvàlids així com resta d'elements reflexats en
plànols i indicats per df, amb pintura no reflectora, de
color a definir per df

Rend.: 1,000 451,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 6,000 /R x 18,24000 = 109,44000

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 15,25000 = 91,50000

Subtotal: 200,94000 200,94000

Materials

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 55,000      x 4,56000 = 250,80000

Subtotal: 250,80000 250,80000

COST DIRECTE 451,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,74000

P-107 E898EN01 M2 Pintat de paraments exteriors arrebossats o de
formigó, amb pintures naturals minerals a base de
silicats, totalment resistents a la llum, s/ norma din
18363 2.4.1., amb un maxim d'un 5% en volum de
substàncies orgàniques, tipus keim-granital, o
procosil, colors grup i s/ carta fabricant, aplicada amb
tres capes: preparació i eliminació de les capes
sinteritzades i neteja del arrebossat amb
keim-atzflussigkeit, diluit i aplicat amb raspall i

Rend.: 1,000 8,50 €
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posterior neteja amb aigua 1¬ ma de granital color o
granital-grob si fos necessari, diluit amb spezial
fixativ, aplicada amb rodet o raspall, acabat amb
granital color aplicat amb rodet o pistola.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,150 /R x 18,24000 = 2,73600

Subtotal: 2,73600 2,73600

Materials

B89ZENAT L Liquid natural per a eliminar capes de cal sinteritzada
i neteja d'arrebossats. keim-atflusigkeit.

0,100      x 12,39000 = 1,23900

B0Y16360 M2 Amortització de pont penjant metàl.lic i electric, format
per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb
sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm
d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta,
subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb
tots els elements de protecció i dispositius de
seguretat normalitzats, inclosa part proporcional de
muntatge i desmuntatge

0,100      x 1,05000 = 0,10500

B89ZENGG Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments
inorganics, completament resistent a la llum, especial
per a tapar fisures i igualar els suports.
keim-granital-grob.

0,010      x 9,26000 = 0,09260

B89ZENG1 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments
inorganics, completament resistent a la llum, colors
grup i s/ carta fabricant. keim-granital.

0,350      x 9,71000 = 3,39850

B89ZENFI L Diluyent de silicats completament mineral, sense
aditius organics, per a la fixacio previa de superficies
absorvents, keim-spezial fixativ.

0,100      x 8,34000 = 0,83400

B89ZENG0 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments
inorganics, completament resistent a la llum,
keim-granital.

0,010      x 9,26000 = 0,09260

Subtotal: 5,76170 5,76170

COST DIRECTE 8,49770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49770

P-108 E898PISO M Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per
df.

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,015 /R x 16,20000 = 0,24300

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 2,06700 2,06700

Materials

B89ZB000 Kg Esmalt hammerite-oxirón 0,080      x 8,17000 = 0,65360

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,150      x 5,11000 = 0,76650
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Subtotal: 1,42010 1,42010

COST DIRECTE 3,48710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48710

P-109 E898U045 M2 S2b_pintat de paraments horitzontals interiors
enguixats, arrebosats, de bloc o de formigó, amb
pintures naturals minerals a base de silicats,
totalment resistents a la llum, s/ norma din 18363
2.4.1., amb un maxim d'un 5% en volum de
substancies organiques, tipus keim-biosil o procosil,
colors a escollir per la df, grup i/ii s/ carta fabricant,
aplicada amb tres capes, inclosa preparacio de la
superficie amb biosil + spezial fixativ, enmmasillat, i
fregat dels paraments. totalment acabat

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 1,82400 1,82400

Materials

B89ZENFI L Diluyent de silicats completament mineral, sense
aditius organics, per a la fixacio previa de superficies
absorvents, keim-spezial fixativ.

0,100      x 8,34000 = 0,83400

B89ZINB1 Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments
inorganics, completament resistent a la llum, colors
grups i/ii s/ carta fabricant, biosil de kein.

0,400      x 7,55000 = 3,02000

Subtotal: 3,85400 3,85400

COST DIRECTE 5,67800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67800

P-110 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

Rend.: 1,000 15,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,390 /R x 16,20000 = 6,31800

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,040 /R x 18,24000 = 0,72960

Subtotal: 7,04760 7,04760

Materials

B89ZU001 Kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

0,600      x 13,92000 = 8,35200

Subtotal: 8,35200 8,35200

COST DIRECTE 15,39960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39960
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P-111 E8JACORO M Subministre i col·locació de coronament de paret de
50cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini
anoditzat de 2mm de gruix, de fins a 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb plecs segons
detalls de projecte per formació de goteró, amb
pendent cap a l'interior, col.locada amb fixacions
mecàniques d'acer inoxidable i tacs de nylon, sobre
taulell de dm hidròfug de 16mm de gruix, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat ancorada a l'obra. inclou resta d'elements
necessaris per deixar completament col·locat el
revestiment. tot segons detalls de plànols i
indicacions de df.

Rend.: 1,000 31,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 16,17000 = 4,04250

A013M000 H Ajudant muntador 0,125 /R x 13,90000 = 1,73750

Subtotal: 5,78000 5,78000

Materials

B5ZZAEJ0 U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 5,000      x 0,09000 = 0,45000

B8JAU010 M Peça per a coronament de paret, de planxa
preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8
plecs

1,020      x 8,87000 = 9,04740

Subtotal: 9,49740 9,49740

Partides d'obra

E4425025 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura.. s'inclou: disposicio dels mitjans
de seguretat i proteccio reglamentaris, col.locacio de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines a la zona de treball, neteja acurada dels
elements a soldar, talls, ajustaments i mermes,
replanteigs, i amolament de les soldadures en cas de
solicitar-ho la df, taladres, acartelat de perfils,
mecanització i muntatge amb peces especials,
elements de fixació i anclatge, plaques, rigiditzadors,
inclus error de laminació, segons nte-eas/eav i
nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la dt, d'acord amb els criteris
següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

3,000      x 1,53314 = 4,59942

E865U110 M2 Revestiment de parament vertical amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm,  hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecàniques

0,700      x 16,60950 = 11,62665

Subtotal: 16,22607 16,22607
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COST DIRECTE 31,50347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,50347

P-112 E8KAESCU M Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa
d'alumini lacat del mateix color que les fusteries, amb
60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, gruix 1,5
mm, desenvolupament 35 cm. i 4 plecs, amb clara
pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits
de finestra, els sortints dels paràmetres i cornises de
façana, la part baixa de les portes exteriors, etc.,
compost d'un taulell de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, espessor
segons projecte, una planxa de poliestirè expandit
eps d'alta densitat, segons une-en 13163, de 20 mm
de gruix, perfil estructural tubular i perfil perimetral en
u d'acer galvanitzat, dimensions segons detalls, i una
capa de regularització de morter de ciment hidròfug,
creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua,
sobre la qual s'aplica l'adhesiu bituminós d'aplicació
en fred per a xapes metàl·liques, que serveix de base
al perfil de alumini. inclús segellat entre peces i
unions amb els murs i fusteries. inclús p/p de peces
especials i resta d'elements auxiliars i necessàris per
a la correcta execució de la partida, deixant la partida
perfectament acabada segons especificacions dels
plànols i detalls del projecte i les indicacions de la df.
els materials emprats disposaran de marcetge ce.
c.ami.: ml d'obertura on va l'escopidor.

Rend.: 1,000 24,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,500 /R x 18,24000 = 9,12000

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 15,25000 = 3,81250

Subtotal: 12,93250 12,93250

Materials

B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 0,040      x 1,29000 = 0,05160

B0CUU110 M2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix

0,250      x 7,07000 = 1,76750

B8JAU010 M Peça per a coronament de paret, de planxa
preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8
plecs

1,050      x 8,87000 = 9,31350

B7C26200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en
13163, de 20 mm de gruix, de 100 kpa de tensió a la
compressió i de 0,55 m2k/w de resistència tèrmica,
amb les cares llises i amb cantell llis

0,250      x 2,09000 = 0,52250

D070I025 M3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,003      x 90,52274 = 0,27157

Subtotal: 11,92667 11,92667

Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 12,93300 = 0,12933

Subtotal: 0,12933 0,12933
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COST DIRECTE 24,98850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,98850

P-113 E8Z1A16C M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de pvc de 6x4 mm, amb un pes mínim
de 123 g/m2

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,24000 = 1,09440

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 15,25000 = 0,45750

Subtotal: 1,55190 1,55190

Materials

B8Z1016C M2 Malla de fibra de vidre revestida de pvc de
dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

1,020      x 2,24000 = 2,28480

Subtotal: 2,28480 2,28480

COST DIRECTE 3,83670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83670

P-114 E93617B0 M2 Solera de formigó ha-25/p/20/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm

Rend.: 1,000 14,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,240 /R x 15,25000 = 3,66000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,110 /R x 18,24000 = 2,00640

Subtotal: 5,66640 5,66640

Materials

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

0,155      x 59,50000 = 9,22250

Subtotal: 9,22250 9,22250

COST DIRECTE 14,88890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,88890

P-115 E93A14D0 M2 Recrescuda i anivellament del suport de paviments,
de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 15,25000 = 1,83000

Subtotal: 3,65400 3,65400

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

0,052      x 58,34530 = 3,03396

B7C2P100 M2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,011      x 0,65000 = 0,00715

Subtotal: 3,04111 3,04111

COST DIRECTE 6,69511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69511

P-116 E93AA3C0 M2 Formació de pendents, amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb un
gruix mínim de 5cm.

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,080 /R x 18,24000 = 1,45920

A0140000 H Manobre 0,110 /R x 15,25000 = 1,67750

Subtotal: 3,13670 3,13670

Materials

D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,050      x 60,95840 = 3,04792

Subtotal: 3,04792 3,04792

COST DIRECTE 6,18462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18462

P-117 E93ARE20 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 2 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. c.amid.: m2 de superficie
mesurada en planta descomptant forats més grans
d'1m2.

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 15,25000 = 1,83000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 3,65400 3,65400

Materials

B7C2P100 M2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,011      x 0,65000 = 0,00715

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

0,024      x 58,34530 = 1,40029

Subtotal: 1,40744 1,40744

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,65400 = 0,05481

Subtotal: 0,05481 0,05481

COST DIRECTE 5,11625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11625

P-118 E9DCGRES M2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcellànic en format 20x20 cm., de color a escollir
per df, de proyecto dos o equivalent, en acabat
natural, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu c1
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en
13888)

Rend.: 1,000 25,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 18,24000 = 7,29600

A0137000 H Ajudant col.locador 0,100 /R x 16,20000 = 1,62000

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 15,25000 = 1,22000

Subtotal: 10,13600 10,13600

Materials

B0711010 Kg Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 7,000      x 0,25000 = 1,75000

B0FHGRES M2 Gres porcelànic en format 20x20 de color a escollir
per df, de proyecto dos o equivalent, en acabat
natural

1,000      x 12,85000 = 12,85000

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

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 14,84000 14,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15204

COST DIRECTE 25,12804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,12804

P-119 E9G11CN0 M2 P2_paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de
gruix, inclosa malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m,
segons une 36092.

Rend.: 1,000 9,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,150 /R x 18,24000 = 2,73600

A0140000 H Manobre 0,130 /R x 15,25000 = 1,98250

Subtotal: 4,71850 4,71850

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,100 /R x 3,61000 = 0,36100

Subtotal: 0,36100 0,36100

Materials

B065C36C M3 Formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

0,049      x 66,70000 = 3,26830
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D0B34123 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10
cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

1,000      x 1,28330 = 1,28330

Subtotal: 4,55160 4,55160

COST DIRECTE 9,63110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,63110

P-120 E9G1FORB M2 Paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix
amb àrids blancs, inclosa malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t
6 x 2,2 m, segons une 36092.

Rend.: 1,000 23,31 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 E9G2268C M3 Paviment de formigó hm-30/p/10/i+e de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars de color, amb formació de pendents inclosa

Rend.: 1,000 117,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,260 /R x 15,25000 = 3,96500

A0121000 H Oficial 1a 0,170 /R x 18,24000 = 3,10080

Subtotal: 7,06580 7,06580

Maquinària

C1709A00 H Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 62,98000 = 2,51920

C2003000 H Remolinador mecànic 0,090 /R x 4,19000 = 0,37710

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 125,40000 = 10,03200

Subtotal: 12,92830 12,92830

Materials

B9GZ1200 T Pols de quars de color 0,020      x 1.197,75000 = 23,95500

B064C26C M3 Formigó hm-30/p/10/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

1,050      x 69,75000 = 73,23750

Subtotal: 97,19250 97,19250

COST DIRECTE 117,18660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,18660

P-122 E9G2468K M3 Subministre i col.locació de paviment de formigó
ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, fins a
deixar la superficie fina. inclou la formació de
pendents, subministre i col.locació de fompex
perimetral, encofrat i tots els elements necesaris per
la seva col.locació i protecció d'altres elements.tot
segons projecte.

Rend.: 1,000 103,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,190 /R x 18,24000 = 3,46560

A0140000 H Manobre 0,280 /R x 15,25000 = 4,27000

Subtotal: 7,73560 7,73560

Maquinària

C1709A00 H Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 62,98000 = 2,51920

C2003000 H Remolinador mecànic 0,095 /R x 4,19000 = 0,39805

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 125,40000 = 10,03200

Subtotal: 12,94925 12,94925

Materials

B065C36C M3 Formigó ha-30/p/10/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e

1,050      x 66,70000 = 70,03500

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 0,035      x 365,39000 = 12,78865

Subtotal: 82,82365 82,82365

COST DIRECTE 103,50850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,50850

P-123 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó,
amb adició de 7 kg/m2 de pols de quars de color,
vibratge i remolinat mecànic

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 18,24000 = 0,91200

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,25000 = 0,30500

Subtotal: 1,21700 1,21700

Maquinària

C1709A00 H Estenedora per a paviments de formigó 0,010 /R x 62,98000 = 0,62980

C2003000 H Remolinador mecànic 0,093 /R x 4,19000 = 0,38967

Subtotal: 1,01947 1,01947

Materials

B9GZ1200 T Pols de quars de color 0,007      x 1.197,75000 = 8,38425

Subtotal: 8,38425 8,38425

COST DIRECTE 10,62072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62072

P-124 E9G2U011 M2 Acabat superficial de paviment o element de formigó,
amb tractament antilliscant/escombrat fi

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 15,25000 = 0,45750

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 18,24000 = 0,91200

Subtotal: 1,36950 1,36950
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COST DIRECTE 1,36950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36950

P-125 E9GZAA41 M Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil
buit de pvc de 4 cm d'alçària, col.locat amb el mateix
formigó

Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,25000 = 0,30500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,080 /R x 18,24000 = 1,45920

Subtotal: 1,76420 1,76420

Materials

B9GZ0A41 M Perfil buit de pvc de 4 cm d'alçària, per a paviments
de formigó

1,050      x 1,12000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

COST DIRECTE 2,94020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94020

P-126 E9GZU010 M2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint
4 kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 18,24000 = 0,91200

Subtotal: 0,91200 0,91200

Materials

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 0,004      x 365,39000 = 1,46156

Subtotal: 1,46156 1,46156

COST DIRECTE 2,37356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37356

P-127 E9M1RESI M2 P4a_subministrament i col·locació de paviment
autoanivellant epoxi mastertop 1270 o equivalent de
la casa basf constructions chemicals o equivalent, de
2 mm de gruix, consistent en una capa espatulada
d'imprimació epoxi sense disolvents mastertop p611
barrejada amb àrid de quars mastertop f1 en una
proporció de 1:1 ( rendiment 0,700 kg/m2 ). inclou
formació de capa base amb el revestiment eposi
sense disolvents colorejat mastertop bc 370
barrejada amb àrid de quars mastertop f1 o
equivalent amb una proporció de 1:0,5 ( rendiment
3,5 kg/m2 ), sobre superfícies de formigó o morters.
color a definir per df. inclou acabat de poliuretà mat,
antilliscant per aconseguir el grau d'antilliscament
segons cte, colorejat mastertop tc 445 o equivalent,
amb microesferes de vidre de basf connstruction
chemicals o equivalent, amb aplicació de una capa de
la barreja de la pintura de poliuretà colorejada

Rend.: 1,000 36,78 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

mastertop tc 445 amb microesferes de vidre
mastertop f13v100 en una relació 1:0,20 en pes
(rendiment de 0,125kg/m2) sobre la superficie
acabada, color a escollir per df. tot segons
especificacions del fabricant, plànols i detalls de
projecte i indicacions de df.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 18,24000 = 7,29600

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 15,25000 = 6,10000

Subtotal: 13,39600 13,39600

Materials

B9M1RESI M2 P4a_paviment autoanivellant epoxi mastertop 1270 o
equivalent de la casa basf constructions chemicals o
equivalent, de 2 mm de gruix, consistent en una capa
espatulada d'imprimació epoxi sense disolvents
mastertop p611 barrejada amb àrid de quars
mastertop f1 en una proporció de 1:1 ( rendiment
0,700 kg/m2 ). inclou formació de capa base amb el
revestiment eposi sense disolvents colorejat
mastertop bc 370 barrejada amb àrid de quars
mastertop f1 o equivalent amb una proporció de 1:0,5
( rendiment 3,5 kg/m2 ), sobre superfícies de formigó
o morters. color a definir per df. inclou acabat de
poliuretà mat, antilliscant per aconseguir el grau
d'antilliscament segons cte, colorejat mastertop tc
445 o equivalent, amb microesferes de vidre de basf
connstruction chemicals o equivalent, amb aplicació
de una capa de la barreja de la pintura de poliuretà
colorejada mastertop tc 445 amb microesferes de
vidre mastertop f13v100 en una relació 1:0,20 en pes
(rendiment de 0,125kg/m2) sobre la superficie
acabada, color a escollir

1,000      x 23,38000 = 23,38000

Subtotal: 23,38000 23,38000

COST DIRECTE 36,77600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,77600

P-128 E9P70011 M2 Sumministrament i col·locació de recrescut de
paviments de 5 mm de gruix mitjà amb morter
autoanivellant hidràulic mastertop 544 de degussa
construction chemicals o equivalent (rendiment 10
kg/m2), inclús capa d'imprimació prèvia del suport
amb l' imprimacion 404 o similar (rendiment 0,400
kg/m2), extès i eliminació d'aire tancat amb rodill de
pues, sobre superfícies de formigó o morter, sense
incloure la preparació del suport. amidada la
superfície executada.

Rend.: 1,000 16,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,160 /R x 18,24000 = 2,91840

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 15,25000 = 3,05000



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,96840 5,96840

Materials

B894I020 Kg Imprimació monocomponent imprimacion 404 0,300      x 7,74000 = 2,32200

B894R031 Kg Morter autoanivellant mastertop 544 10,000      x 0,78000 = 7,80000

Subtotal: 10,12200 10,12200

COST DIRECTE 16,09040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,09040

P-129 E9P72095 M Sumministrament i realització de mitges canyes amb
el morter epoxi mastertop 1240 b de basf construction
chemicals, consistent en una capa d'imprimació amb
la resina epoxi mastertop p 611 o equivalent
(rendiment 0,08 kg/m); realització de mitja canya amb
el morter epoxi de colors mastertop bc 340 o
equivalent (rendiment 4,0 kg/m); capa de sellat amb
mescla del revestiment epoxi de colors mastertop bc
310 tix o equivalent amb un 2% en pes de l'agent
tixotropant mastertop f 14 o equivalent, sobre
superfícies de formigó o morter, sense incloure la
preparació del suport, color a escollir per df. tot
segons especificacions del fabricant, plànols i detalls
de projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 16,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 18,24000 = 0,91200

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 15,25000 = 0,45750

Subtotal: 1,36950 1,36950

Materials

B894I010 Kg Imprimació epoxi mastertop p 611 0,080      x 5,11000 = 0,40880

B894R130 Kg Morter epoxi mastertop bc 340 4,000      x 3,42000 = 13,68000

B894TTTT Kg De revestiment epoxi de colors mastertop bc 310 tix,
consistent en una mescla del revestiment epoxi de
colors mastertop bc 310 de degussa construction
chemicals o similar amb un 2% en pes de l'agent
tixotropant mastertop f14, sense incloure la seva
aplicació.

0,130      x 7,59000 = 0,98670

Subtotal: 15,07550 15,07550

COST DIRECTE 16,44500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,44500

P-130 E9P76080 M2 Granallat mecànic de superfícies de formigó,
eliminant lletada superficial amb la rugositat
aproximada de 2,0 mm, inclús neteja del suport
tractat.

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A011BTBZ H. Cuadrilla b 0,090 /R x 30,56000 = 2,75040
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Subtotal: 2,75040 2,75040

Maquinària

C0M0T001 H. Equip de granallat 0,090 /R x 8,51000 = 0,76590

C0M0TT01 H. Grup electrogen de 40 kva 0,090 /R x 4,20000 = 0,37800

Subtotal: 1,14390 1,14390

COST DIRECTE 3,89430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89430

P-131 E9U2PREF M Subministre i col·locació de sòcol de formigó
prefabricat massís de la casa ica o equivalent, de 10
cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 8,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 18,24000 = 2,73600

A0137000 H Ajudant col.locador 0,050 /R x 16,20000 = 0,81000

Subtotal: 3,54600 3,54600

Materials

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,101      x 0,65000 = 0,06565

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

0,001      x 58,34530 = 0,05835

B9U2PREF M Sòcol de formigó prefabricat massís de la casa ica o
equivalent, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

1,020      x 4,80000 = 4,89600

Subtotal: 5,02000 5,02000

COST DIRECTE 8,56600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56600

P-132 E9U7ARMA M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler
hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs
d´expansió i cargols

Rend.: 1,000 6,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-133 E9U7SOCO M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler
hidròfug de dm de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs
d´expansió i cargols

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,120 /R x 18,24000 = 2,18880

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 15,25000 = 0,15250

Subtotal: 2,34130 2,34130
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Materials

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B9U7U110 M Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de dm de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

1,020      x 3,85000 = 3,92700

Subtotal: 4,24700 4,24700

COST DIRECTE 6,58830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58830

P-134 E9V2BB1K M Subministre i col.locació d'esglaó de pedra artificial
de color blanc, d'una peça tipus italia sense polir i
rentat a l'acid, col.locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 40,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,550 /R x 18,24000 = 10,03200

A0140000 H Manobre 0,275 /R x 15,25000 = 4,19375

Subtotal: 14,22575 14,22575

Materials

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,800      x 0,65000 = 0,52000

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 1,000      x 0,09000 = 0,09000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,014      x 90,35705 = 1,26500

B9V2BB10 M Esglao de pedra artificial de gra mitja, tipus italia,
d'una peça sense polir i rentat a l'acid

1,000      x 24,40000 = 24,40000

Subtotal: 26,27500 26,27500

COST DIRECTE 40,50075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,50075

P-135 E9V2F010 M P2d_subministre i col.locació de graó de formigó
prefabricat massís de la casa ica model foro o
equivalent, d'una sola peça i dimensions segons
plànols de detall de projecte, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 69,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,550 /R x 18,24000 = 10,03200

A0140000 H Manobre 0,275 /R x 15,25000 = 4,19375

Subtotal: 14,22575 14,22575

Materials

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,800      x 0,65000 = 0,52000

B9V2F010 M P2d_ graó de formigó prefabricat massís de la casa
ica model foro o equivalent, d'una sola peça i
dimensions segons plànols de detall de projecte,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,

1,000      x 53,89000 = 53,89000
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elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 1,000      x 0,09000 = 0,09000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,014      x 90,35705 = 1,26500

Subtotal: 55,76500 55,76500

COST DIRECTE 69,99075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,99075

P-136 E9VZU001 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i, de
consistencia plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 18,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,480 /R x 15,25000 = 7,32000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,480 /R x 18,24000 = 8,75520

Subtotal: 16,07520 16,07520

Materials

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 1,000      x 0,09000 = 0,09000

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,027      x 50,47000 = 1,36269

B0D71120 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

0,250      x 1,95000 = 0,48750

B0A31000 Kg Clau acer 0,300      x 0,86000 = 0,25800

Subtotal: 2,19819 2,19819

COST DIRECTE 18,27339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,27339

P-137 E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abillantant de paviment de formigó
blanc

Rend.: 1,000 20,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 H OFICIAL 1A POLIDOR 0,600 /R x 17,35000 = 10,41000

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 15,25000 = 9,15000

Subtotal: 19,56000 19,56000

Maquinària

C2009000 H ABRILLANTADORA 0,120 /R x 1,46000 = 0,17520

C2007000 H POLIDORA 0,200 /R x 1,90000 = 0,38000

Subtotal: 0,55520 0,55520
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COST DIRECTE 20,11520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,11520

P-138 E9Z3POAL M2 P2b_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura
de poliuretà amb tractament antilliscant a tota la
superfície, aplicada en tres capes, amb adició de
corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de
420micres, la primera capa (més pròxima al formigó)
amb un mínim de 15% en volum de poliuretà, la
segona com a mínim el 70% en volum i la tercera i
darrera serà pura, el colindró en fresc s'afegirà un
cop aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i
preparació de la superfície, colors segons indicacions
de df i  normativa aplicable

Rend.: 1,000 15,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

A013D000 H Ajudant pintor 0,150 /R x 16,20000 = 2,43000

Subtotal: 7,90200 7,90200

Materials

B89ZPOAL Kg pintura de poliuretà  amb tractament antilliscant amb
adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla
de 420micres

0,550      x 13,68000 = 7,52400

Subtotal: 7,52400 7,52400

COST DIRECTE 15,42600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,42600

P-139 E9Z3POLI M2 P2a_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura
de poliuretà, aplicada en tres capes, amb adició de
corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de
420micres a la zona de corbes, la primera capa (més
pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en volum
de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum
i la tercera i darrera serà pura, el colindró en fresc
s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la
neteja prèvia i preparació de la superfície, colors
segons indicacions de df i  normativa aplicable

Rend.: 1,000 13,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

A013D000 H Ajudant pintor 0,150 /R x 16,20000 = 2,43000

Subtotal: 7,90200 7,90200

Materials

B89ZPOLI Kg Pintura de poliuretà, aplicada en tres capes, amb
adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla
de 420micres

0,550      x 9,83000 = 5,40650

Subtotal: 5,40650 5,40650
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COST DIRECTE 13,30850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,30850

P-140 E9Z4AA14 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 d:
4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,014 /R x 14,65000 = 0,20510

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,014 /R x 16,50000 = 0,23100

Subtotal: 0,43610 0,43610

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,86000 = 0,00860

D0B34134 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15
cm d: 4 - 4 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

1,000      x 1,66645 = 1,66645

Subtotal: 1,67505 1,67505

COST DIRECTE 2,11115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11115

P-141 E9Z4AB24 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30 x 15 d:
4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une 36092, pel control de
la fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,014 /R x 16,50000 = 0,23100

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,014 /R x 14,65000 = 0,20510

Subtotal: 0,43610 0,43610

Materials

D0B341C4 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30 x 15
cm d: 4 - 4 mm b 500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

1,000      x 0,96245 = 0,96245

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,86000 = 0,00860

Subtotal: 0,97105 0,97105

COST DIRECTE 1,40715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40715

P-142 E9Z5JU01 M Subministre i col·locació de junta entre diferents
paviments, amb perfil d'alumini tipus schiene-e de la
casa schlüter, en forma de l, model a escollir per df,
completament col·locat.

Rend.: 1,000 20,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

Subtotal: 5,17300 5,17300

Materials

B9Z5JU01 M Junta entre diferents paviments, amb perfil d'alumini
tipus schiene-e de la casa schlüter, en forma de l

1,050      x 14,25000 = 14,96250

B071P000 Kg Morter d'anivellament 0,002      x 0,78000 = 0,00156

Subtotal: 14,96406 14,96406

COST DIRECTE 20,13706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,13706

P-143 E9Z5TTFO M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a
paviments de formigó, tipus 446/n-030, de la casa
deflex o equivalent, amb un ample total ocult de 150
mm, formada per estructura d'alumini i junta de pvc,
color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o
terra tècnic, prèvia col.locació del paviment. tot
segons plànols de projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 25,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

Subtotal: 5,17300 5,17300

Materials

B9Z5TTFO M Junta de dilatació per a paviments de formigó, tipus
446/n-030, de la casa deflex o equivalent, amb un
ample total ocult de  150 mm, formada per estructura
d'alumini i junta de pvc, color a escollir per df, fixat
mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia
col.locació del paviment. tot segons plànols de
projecte i indicacions de df.

1,100      x 16,25000 = 17,87500

B071P000 Kg Morter d'anivellament 0,020      x 0,78000 = 0,01560

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

4,000      x 0,71000 = 2,84000

Subtotal: 20,73060 20,73060

COST DIRECTE 25,90360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,90360

P-144 E9Z5TTRE M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a
paviments tècnics i resines, tipus 446/b-030 de 35
mm d'alçada, de la casa deflex o equivalent, amb un
ample total ocult de 80-175 mm, formada per
estructura d'alumini i junta de cautxú termoplàstic,
color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o
terra tècnic, prèvia col.locació del paviment. tot
segons plànols de projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 28,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

Subtotal: 5,17300 5,17300

Materials

B9Z5TTRE M Junta de dilatació per a paviments tècnics i resines,
tipus 446/b-030 de 35 mm d'alçada, de la casa deflex
o equivalent, amb un ample total ocult de 80-175 mm,
formada per estructura d'alumini i junta de cautxú
termoplàstic, color a escollir per df, fixat
mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia
col.locació del paviment. tot segons plànols de
projecte i indicacions de df.

1,100      x 18,34000 = 20,17400

B071P000 Kg Morter d'anivellament 0,020      x 0,78000 = 0,01560

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

4,000      x 0,71000 = 2,84000

Subtotal: 23,02960 23,02960

COST DIRECTE 28,20260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20260

P-145 EASASE17 U Se17_subministrament i muntatge de tancament
exterior, per un buit d'obra total de 276x227 cm.,
format per 6 safates d'alumini de 46x227 cm., de
xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. inclou
2 portes pivotants de 46x227 cm cadascuna.,
formades per bastidor de tub d'acer, característiques i
dimensions segons projecte, acabat per les dues
cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles,
bocaclau, pany i contrapany cop i clau, cilindre, topall
de terra i demés accessoris segons projecte. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 1.219,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE17 U Se17_tancament exterior, per un buit d'obra total de
276x227 cm., format per 6 safates d'alumini de
46x227 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix,
plegades segons detalls de projecte, fixades sobre

1,000      x 1.215,01000 = 1.215,01000
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tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix,
fixat mecànicament a subestructura de tubs d'alumini
de 50x50 mm. inclou 2 portes pivotants de 46x227 cm
cadascuna., formades per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat
per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm.
de  gruix, plegades segons detalls de projecte,
fixades  sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de  densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25
mm de gruix,  fixat mecànicament. inclou frontisses,
manilles,  bocaclau, pany i contrapany cop i clau,
cilindre, topall  de terra i demés accessoris segons
projecte. tot el  conjunt acabat lacat de color blanc.
inclús marc  perimetral de xapa plegada, p/p
d'accessoris, peces  especials i material auxiliar i
necessari

Subtotal: 1.215,01000 1.215,01000

COST DIRECTE 1.219,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.219,93000

P-146 EASASE18 U Se18_subministrament i muntatge de porta
d'accionament elèctric tipus guillotina vertical d'1 full
de vidre de seguretat per a un buit d'obra total de
626x300 cm, formada per estructura de perfils
tubulars d'acer de 200x200x30 mm, per a suportar
vidre de seguretat laminar de 6+6+6 mm amb butirals
transparents. full equilibrat amb contrapesos protegits
amb calaixeres laterals de xapa d'acer galvanitzat,
incloent cargoleria, fixacions, juntes, guies,
contrapesos, politges, mecanismes, motorització,
accessoris i resta d'elements. inclou resta d'elements
i mecanismes per a la seva correcte col.locació i
instal.lacio´, i pintat amb dues capes de mini i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria. el·laborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 22.792,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE18 U Se18_porta d'accionament elèctric tipus guillotina
vertical d'1 full de vidre de seguretat per a un buit
d'obra total de 626x300 cm, formada per estructura
de perfils tubulars d'acer de 200x200x30 mm, per a
suportar vidre de seguretat laminar de 6+6+6 mm
amb butirals transparents. full equilibrat amb
contrapesos protegits amb calaixeres laterals de xapa
d'acer galvanitzat, incloent cargoleria, fixacions,
juntes, guies, contrapesos, politges, mecanismes,
motorització, accessoris i resta d'elements. inclou
resta d'elements i mecanismes per a la seva correcte
col.locació i instal.lacio´, i pintat amb dues capes de
mini i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df.

1,000      x 22.787,4200 = 22.787,42000
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Subtotal: 22.787,42000 22.787,42000

COST DIRECTE 22.792,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.792,34000

P-147 EASASE19 U Se19_subministrament i muntatge de conjunt de pas
d'emergència de dimensions 334x235x175 cm,
format per xapes soldades de 10 mm de gruix fixades
a mur mitjançant estructura de suport amb tubs d'cer
galvanitzat de 60x20x2 mm, incloent fixacions
mecàniques i pintat de tot el conjunt amb dues mans
de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat
de color a escollir per df. inclou peces especials, així
com resta d'accessoris, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 441,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE19 U Se19_conjunt de pas d'emergència de dimensions
334x235x175 cm, format per xapes soldades de 10
mm de gruix fixades a mur mitjançant estructura de
suport amb tubs d'cer galvanitzat de 60x20x2 mm,
incloent fixacions mecàniques i pintat de tot el conjunt
amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df.  inclou
peces especials, així com resta d'accessoris.

1,000      x 436,36000 = 436,36000

Subtotal: 436,36000 436,36000

COST DIRECTE 441,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,28000

P-148 EASASE20 M Se20_subministrament i muntatge d'escupidor per a
coronació d'ampit de 30 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs
segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al
suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 30 cm.
inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 34,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials
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BASASE20 M Se20_escupidor per a coronació d'ampit de 30 cm
d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de
gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació
mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur
de 30 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df.  inclou peces especials, així
com resta d'accessoris.

1,000      x 29,58000 = 29,58000

Subtotal: 29,58000 29,58000

COST DIRECTE 34,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,50000

P-149 EASASE21 M Se21_subministrament i muntatge d'escupidor per a
coronació d'ampit de 51 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs
segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al
suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 51 cm.
inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 45,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE21 M Se21_escupidor per a coronació d'ampit de 51 cm
d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de
gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació
mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur
de 51 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df.  inclou peces especials, així
com resta d'accessoris.

1,000      x 40,87000 = 40,87000

Subtotal: 40,87000 40,87000

COST DIRECTE 45,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,79000

P-150 EASASE22 M Se22_subministrament i muntatge d'escupidor per a
coronació d'ampit de 31 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs
segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al
suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur inclinat de
31 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així
com resta d'accessoris, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 38,37 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE22 M Se22_escupidor per a coronació d'ampit de 31 cm
d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de
gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació
mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur
inclinat de 31 cm. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic
d'acabat de color a escollir per df.  inclou peces
especials, així com resta d'accessoris

1,000      x 33,45000 = 33,45000

Subtotal: 33,45000 33,45000

COST DIRECTE 38,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,37000

P-151 EASASE23 M Se23_subministrament i muntatge d'escupidor per a
coronació d'ampit de 27 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs
segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al
suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 27 cm.
inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 33,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE23 M Se23_escupidor per a coronació d'ampit de 27 cm
d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de
gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació
mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur
de 27 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df.  inclou peces especials, així
com resta d'accessoris

1,000      x 28,57000 = 28,57000

Subtotal: 28,57000 28,57000

COST DIRECTE 33,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49000

P-152 EASASE24 M Se24_subministrament i muntatge d'escupidor per a
coronació d'ampit de 35 cm d'ample, amb xapa
galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i plecs
segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al
suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 35 cm.
inclou acabat pintat amb dues mans de pintura

Rend.: 1,000 69,44 €



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 2,500 /R x 12,30000 = 30,75000

Subtotal: 30,75000 30,75000

Materials

BASASE24 M2 Se24_escupidor per a coronació d'ampit de 35 cm
d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de
gruix i plecs segons plànols de detall. inclou fixació
mecànica al suport mitjançant 2 perfils en l sobre mur
de 35 cm. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df.  inclou peces especials, així
com resta d'accessoris

1,000      x 38,69000 = 38,69000

Subtotal: 38,69000 38,69000

COST DIRECTE 69,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,44000

P-153 EASASE25 U Se25_subministrament i muntatge de barret de
xemeneia de 415x110 cm en planta, de 8 mm de
gruix, amb costelles de 8 mm recolzat a murs de
fàbrica de 25 cm cadascun, per un ample total de 104
cm. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, el·laborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 536,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE25 U Se25_barret de xemeneia de 415x110 cm en planta,
de 8 mm de gruix, amb costelles de 8 mm recolzat a
murs de fàbrica de 25 cm cadascun, per un ample
total de 104 cm. inclou acabat pintat amb dues mans
de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat
de color a escollir per df.  inclou peces especials, així
com resta d'accessoris

1,000      x 531,38000 = 531,38000

Subtotal: 531,38000 531,38000



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 536,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,30000

P-154 EASASE27 U Se26_subministrament i muntatge de porta metàl.lica
rf-60 per a un buit total d'obra de 252x438 cm, format
per dues fulles batents de 125x438 cm, inclou
subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i
xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix.
inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i
ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges,
accessoris, peces especials i resta d'elements
necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així
com resta d'accessoris, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 1.610,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materials

BASASE27 U Se26_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra
de 252x438 cm, format per dues fulles batents de
125x438 cm, inclou subestructura de perfils d'acer
galvanitzat interior i xapa per ambdues cares
metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de
cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris,
bastiment de 16 cm, ferratges, accessoris, peces
especials i resta d'elements necessaris. inclou acabat
pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df.
inclou peces especials, així com resta d'accessoris.

1,000      x 1.605,44000 = 1.605,44000

Subtotal: 1.605,44000 1.605,44000

COST DIRECTE 1.610,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.610,36000

P-155 EASASE28 U Se27_subministrament i muntatge de porta metàl.lica
rf-60, per a un buit total d'obra de 100x223 cm, format
per 1 fulla batent de 100x223 cm, inclou
subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i
xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix.
inclou manetes, pany de cop i clau, mecanismes i
ferratges necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges,
accessoris, peces especials i resta d'elements
necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així
com resta d'accessoris, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les

Rend.: 1,000 399,71 €
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mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 2,500 /R x 12,30000 = 30,75000

Subtotal: 30,75000 30,75000

Materials

BASASE28 U Se27_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra
de 100x223 cm, format per 1 fulla batent de 100x223
cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat
interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm
de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16
cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta
d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic
d'acabat de color a escollir per df.  inclou peces
especials, així com resta d'accessoris.

1,000      x 368,96000 = 368,96000

Subtotal: 368,96000 368,96000

COST DIRECTE 399,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 399,71000

P-156 EASASE29 U Se28_subministrament i muntatge de porta metàl.lica
rf-60, per a un buit total d'obra de 95x215 cm, format
per 1 fulla batent de 95x215 cm, inclou subestructura
de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per
ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou
manetes, pany de cop i clau, mecanismes i ferratges
necessaris, bastiment de 16 cm, ferratges,
accessoris, peces especials i resta d'elements
necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de
pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així
com resta d'accessoris, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 341,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 2,500 /R x 12,30000 = 30,75000

Subtotal: 30,75000 30,75000

Materials

BASASE29 U Se28_porta metàl.lica rf-60, per a un buit total d'obra
de 95x215 cm, format per 1 fulla batent de 95x215
cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat
interior i xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm
de gruix. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16

1,000      x 310,85000 = 310,85000
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cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta
d'elements necessaris. inclou acabat pintat amb dues
mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic
d'acabat de color a escollir per df.  inclou peces
especials, així com resta d'accessoris

Subtotal: 310,85000 310,85000

COST DIRECTE 341,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,60000

P-157 EASASI00 M2 Subministrament i muntatge de tancament inclinat
metàl.lic de ventilació de garatge, formada per
estructura de suport formada per tubulars d'acer
galvanitzat amb perfils de secció segons plànols i
detalls, recoberta amb lames de z de xapa plegada
d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, acabat pintat
de color a escollir per df amb pintura a l'esmalt prèvia
imprimació fosfatant. inclou pletines i resta d'elements
auxiliars i necessaris per a deixar el tancament
completament acabat segons plànols i detalls de
projecte, normativa vigent, i indicacions de la df.
inclou pintat del conjunt d'elements metàl.lics amb
dues mans d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df i dues mans d'imprimació fosfatant
prèvia.

Rend.: 1,000 88,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 2,500 /R x 12,30000 = 30,75000

Subtotal: 30,75000 30,75000

Materials

BASASI00 M2 Subministrament de tancament inclinat metàl.lic de
ventilació de garatge, formada per estructura de
suport formada per tubulars d'acer galvanitzat amb
perfils de secció segons plànols i detalls, recoberta
amb lames de z de xapa plegada d'acer galvanitzat
de 1,5 mm de gruix, acabat pintat de color a escollir
per df amb pintura a l'esmalt prèvia imprimació
fosfatant. inclou pletines i resta d'elements auxiliars i
necessaris per a deixar el tancament completament
acabat segons plànols i detalls de projecte, normativa
vigent, i indicacions de la df. inclou pintat del conjunt
d'elements metàl.lics amb dues mans d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df i dues mans
d'imprimació fosfatant prèvia.

1,000      x 57,85000 = 57,85000

Subtotal: 57,85000 57,85000

COST DIRECTE 88,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60000

P-158 EAVJGELO M Submnistre i col·locació de conjunt de lamel·les
verticals fixes realitzades amb pannells composite
larson fr de 4mm de gruix de la casa alucoli sa o
equivalent, formada per làmina exterior de 0,50mm e
interio rde 0,50mm de qualitat alumini norm uneen
485-2 aleació 5005 h22, amb nucli central de mineral
de 3 mm de gruix, classificació al foc b, s1, d0,

Rend.: 1,000 197,22 €
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segons une-en-13501-1/2002 complint exigències del
cte que determina al db-si. superfície lacada amb
acabat pvdf (25-35 micres) color ral 9016, amb
imprimació de protecció per la corrosió a la cara
interir de 5micres (el subministre a obra es realitza
protegit amb film plàstic de 100 um. inclòs el tall,
fresat i troquelat de les planxes per la creació de les
lames de composite a les mides desitjades segons
projecte. instal·lat amb modulació horitzontal i vertical
de 700mm i 3540mm (modulació aprox. en mm),
realitzada cada lama per dos mòduls units entre si
deixant llagues verticals, tot ell mitjanánt sistema
interior amb perfils tubulars necessaris per suportar
pes e inèrcia, i ancorats a mur a través de dos
cartel·les per lama. completament instal·lat inclòs
mitjans auxiliars necessaris a l'obra, transport de tots
els materials, mesures de seguretat necessàries. tot
segons plànols de detalls, instruccions del fabricant i
indicacions de df.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 18,24000 = 18,24000

A0137000 H Ajudant col.locador 1,000 /R x 16,20000 = 16,20000

Subtotal: 34,44000 34,44000

Materials

BAVJGELO M Conjunt de lamel·les verticals fixes realitzades amb
pannells composite larson fr de 4mm de gruix de la
casa alucoli sa o equivalent, formada per làmina
exterior de 0,50mm e interio rde 0,50mm de qualitat
alumini norm uneen 485-2 aleació 5005 h22, amb
nucli central de mineral de 3 mm de gruix,
classificació al foc b, s1, d0, segons
une-en-13501-1/2002 complint exigències del cte que
determina al db-si. superfície lacada amb acabat pvdf
(25-35 micres) color ral 9016, amb imprimació de
protecció per la corrosió a la cara interir de 5micres
(el subministre a obra es realitza protegit amb film
plàstic de 100 um. inclòs el tall, fresat i troquelat de
les planxes per la creació de les lames de composite
a les mides desitjades segons projecte. instal·lat amb
modulació horitzontal i vertical de 700mm i 3540mm
(modulació aprox. en mm), realitzada cada lama per
dos mòduls units entre si deixant llagues verticals, tot
ell mitjanánt sistema interior amb perfils tubulars
necessaris per suportar pes e inèrcia, i ancorats a
mur a través de dos cartel·les per lama.
completament instal·lat inclòs mitjans auxiliars
necessaris a l'obra, transport de tots els materials,
mesures de seguretat necessàries. tot segons plànols
de detalls, instruccions del fabricant i indicacions de
df.

1,000      x 162,78000 = 162,78000

Subtotal: 162,78000 162,78000
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COST DIRECTE 197,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,22000

P-159 EB120002 M Be.02_subministrament i muntatge de barana de
vidre, de 122 cm. d'alçària total, amb fixació tipus
''cassoleta'' formada per perfil de ferro per pintar en l
de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada
de 110x8 mm., clavenda de vidre laminar de
seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat
de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció
amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada
mecànicament, xapa doblada puntual d'acer
galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm.,
formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de
gruix, característiques i acabat segons
especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 261,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB120002 M Be.02_barana de vidre, de 122 cm. d'alçària total,
amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil de
ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de
ferro per pintar soldada de 110x8 mm., clavenda de
vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides
amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema
de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5
mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual
d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5
mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2
mm. de gruix, característiques i acabat segons
especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 252,12000 = 252,12000

Subtotal: 252,12000 252,12000
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COST DIRECTE 261,65450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,65450

P-160 EB120003 M Be.03_subministrament i muntatge de passamà,
format per perfil tubular rectangular de 50x100x2 mm.
de ferro, remats de perfil amb xapa de ferro per pintar
50x100x2 mm., fixat mecànicament al parament amb
trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 50x50x4
mm. separats segons detalls de projecte, i soldats al
perfil tubular. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 184,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB120003 M Be.03_passamà, format per perfil tubular rectangular
de 50x100x2 mm. de ferro, remats de perfil amb xapa
de ferro per pintar 50x100x2 mm., fixat mecànicament
al parament amb trams de 10 cm. de perfils de ferro
en l de 50x50x4 mm. separats segons detalls de
projecte, i soldats al  perfil tubular. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1,000      x 174,54000 = 174,54000

Subtotal: 174,54000 174,54000

COST DIRECTE 184,07450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,07450

P-161 EB120004 M Be.04_subministrament i muntatge de barana de 108
cm. d'alçada, formada per passamà i muntants
soldats de pletines de ferro de 50x5 mm., fixat
mecànicament a l'estructura d'escala segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.

Rend.: 1,000 125,89 €
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totes les mides es comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB120004 M Be.04_barana de 108 cm. d'alçada, formada per
passamà i muntants soldats de pletines de ferro de
50x5 mm., fixat mecànicament a l'estructura d'escala
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1,000      x 116,36000 = 116,36000

Subtotal: 116,36000 116,36000

COST DIRECTE 125,89450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,89450

P-162 EB120005 M2 Be.05_subministrament i muntatge de barana,
formada per bastiment, passamà i brèndoles soldats
de pletines de ferro de 50x5 mm., fixació del passamà
a les brèndoles i al bastiment mitjançant rodons de
ferro de 10 mm. de diàmetre, dolblats i soldats, fixat
mecànicament del bastiment a l'escala de formigó,
amb trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de
70x70x3 mm. separats segons detalls de projecte,
soldats a pletines i fixats mecànicament a escala. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 251,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB120005 M2 Be.05_barana, formada per bastiment, passamà i
brèndoles soldats de pletines de ferro de 50x5 mm.,
fixació del passamà a les brèndoles i al bastiment

1,000      x 242,42000 = 242,42000
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mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre,
dolblats i soldats, fixat mecànicament del bastiment a
l'escala de formigó, amb trams de 10 cm. de perfils de
ferro en l de 70x70x3 mm. separats segons detalls
de  projecte, soldats a pletines i fixats mecànicament
a  escala. tot el conjunt acabat amb una capa de mini,
i  pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 242,42000 242,42000

COST DIRECTE 251,95450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,95450

P-163 EB120006 U Be.06_subministrament i muntatge de conjunt de
tancament exterior, format per barana de 1347x120
cm., formada per pletines de ferro de 100x5 mm.,
amb una separació de 10 cm. entre pletines,
soldades a base de xapa de ferro doblada en forma
de z de 200x200x100 mm. i 5 mm. de gruix, fixada
mecànicament a muret de bloc de formigó; i una porta
batent de 95x90 cm., formada per bastiment i
brèndoles de pletines de ferro de 100x5 mm.
soldades, inclús frontisses de ferro vistes i sistema de
tancament mitjançant passador (baldó) inferior. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 1.954,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 4,61200 4,61200

Materials

BB120006 U Be.06_conjunt de tancament exterior, format per
barana de 1347x120 cm., formada per pletines de
ferro de 100x5 mm., amb una separació de 10 cm.
entre pletines, soldades a base de xapa de ferro
doblada en forma de z de 200x200x100 mm. i 5 mm.
de gruix, fixada mecànicament a muret de bloc de
formigó; i una porta batent de 95x90 cm., formada per
bastiment i brèndoles de pletines de ferro de 100x5
mm. soldades, inclús frontisses de ferro vistes i
sistema de tancament mitjançant passador (baldó)
inferior. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la

1,000      x 1.949,54000 = 1.949,54000
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fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 1.949,54000 1.949,54000

COST DIRECTE 1.954,15200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.954,15200

P-164 EB120007 U Be.07_subministrament i muntatge de conjunt de
tancament d'escala, format per perfils tubulars
quadrats de 30x30x3 mm., separats cada 40 mm., i
fixats mecànicament a base d'escala i a cantell
d'escala. inclou passamà de pletines de ferro de 50x5
mm. fixades al parament mitjançant rodons de ferro
de 10 mm. de diàmetre, doblats i soldats segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 358,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB120007 M2 Be.07_conjunt de tancament d'escala, format per
perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm., separats
cada 40 mm., i fixats mecànicament a base d'escala i
a cantell d'escala. inclou passamà de pletines de
ferro de 50x5 mm. fixades al parament mitjançant
rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre, doblats i
soldats segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 349,08000 = 349,08000

Subtotal: 349,08000 349,08000

COST DIRECTE 358,61450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,61450
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P-165 EB12001A M Be.01a_subministrament i muntatge de barana de
vidre, de 102 cm. d'alçària total, amb fixació tipus
''cassoleta'' formada per perfil de ferro per pintar en l
de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada
de 110x8 mm., clavenda de vidre laminar de
seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat
de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció
amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada
mecànicament, xapa doblada puntual d'acer
galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm.,
formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de
gruix, característiques i acabat segons
especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 232,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB12001A U Be.01a_barana de vidre, de 102 cm. d'alçària total,
amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil de
ferro per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de
ferro per pintar soldada de 110x8 mm., clavenda de
vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides
amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema
de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x1.5
mm. fixada mecànicament, xapa doblada puntual
d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5
mm., formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2
mm. de gruix, característiques i acabat segons
especificacions i detalls del projecte, p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 223,03000 = 223,03000

Subtotal: 223,03000 223,03000
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COST DIRECTE 232,56450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,56450

P-166 EB12001B M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de
vidre, de 105 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h''
formada per pletines calibrades de ferro soldades de
8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de
300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de
34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8
mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb
silicona neutre, fixada mecànicament, p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 242,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB12001B U Be.01b_barana de vidre, de 105 cm. d'alçària total,
amb fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades
de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de
ferro per pintar de 300x8 mm. i una pletina inferior de
ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre
laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús segellat de vidre amb silicona neutre, fixada
mecànicament, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1,000      x 232,73000 = 232,73000

Subtotal: 232,73000 232,73000

COST DIRECTE 242,26450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,26450
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P-167 EB1201B2 M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de
vidre, de 120 cm. d'alçària total, amb fixació tipus ''h''
formada per pletines calibrades de ferro soldades de
8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de
300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de
34x8 mm.; clavenda de vidre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8
mm de gruix, unides amb butiral transparent, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús segellat de vidre amb
silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de
ferro en l de 120x120x10 mm. fixada mecànicament
cada 500 mm., p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 276,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A012F000 H Oficial 1a manya 0,200 /R x 12,30000 = 2,46000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 9,53450 9,53450

Materials

BB1201B2 U Be.01b_barana de vidre, de 120 cm. d'alçària total,
amb fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades
de ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de
ferro per pintar de 300x8 mm. i una pletina inferior de
ferro per pintar de 34x8 mm.; clavenda de vidre
laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús segellat de vidre amb silicona neutre, sistema
de subjecció amb perfil de ferro en l de 120x120x10
mm. fixada mecànicament cada 500 mm., p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 266,67000 = 266,67000

Subtotal: 266,67000 266,67000

COST DIRECTE 276,20450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,20450

P-168 EB120S01 U Se.01_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica
recta, de 70 cm. d'amplada i 430 cm. de llargada,
formada per dues platines de laterals de 10x200 cm.,
espessor segons especificacions del projecte, i 17
graons de 17.8x25 cm., de xapa perforada llagrimada
de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura
tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa

Rend.: 1,000 4.173,76 €
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segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S01 U Se.01_escala metàl·lica recta, de 70 cm. d'amplada i
430 cm. de llargada, formada per dues platines de
laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 17 graons de 17.8x25
cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix
d'acer plegada sobre subestructura tubular de
3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 4.169,61000 = 4.169,61000

Subtotal: 4.169,61000 4.169,61000

COST DIRECTE 4.173,76100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.173,76100

P-169 EB120S02 U Se.02_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica
recta, de 100 cm. d'amplada i 215 cm. de llargada,
formada per dues platines de laterals de 10x200 cm.,
espessor segons especificacions del projecte, i 6
graons de 18x25 cm., de xapa perforada llagrimada
de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura
tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 2.297,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100
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Materials

BB120S02 M Se.02_escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada
i 215 de llargada, formada per dues platines de
laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 6 graons de 18x25 cm.,
de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix
d'acer plegada sobre subestructura tubular de
3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 2.293,29000 = 2.293,29000

Subtotal: 2.293,29000 2.293,29000

COST DIRECTE 2.297,44100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.297,44100

P-170 EB120S03 U Se.03_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica
recta, de 100 cm. d'amplada i 172 cm. de llargada,
formada per dues platines de laterals de 10x200 cm.,
espessor segons especificacions del projecte, i 4
graons de 15x28 cm., de xapa perforada llagrimada
de 3 mm. de gruix d'acer plegada sobre subestructura
tubular de 3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 1.838,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S03 U Se.03_escala metàl·lica recta, de 100 cm. d'amplada
i 172 cm. de llargada, formada per dues platines de
laterals de 10x200 cm., espessor segons
especificacions del projecte, i 4 graons de 15x28 cm.,
de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de gruix
d'acer plegada sobre subestructura tubular de
3x30x30 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 1.834,63000 = 1.834,63000

Subtotal: 1.834,63000 1.834,63000
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COST DIRECTE 1.838,78100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.838,78100

P-171 EB120S04 U Se.04_subministre i muntatge de tancament exterior
metàl·lic, per unes dimensions totals de 424x305 cm.,
formada per dues portes batents, de 110x305 cm. i
l'altre de 307x305 cm., formades per bastiment de
perfis tubulars metàl:lics rectangulars de 50x50x3
mm., brèndoles verticals de perfils tubulars metàlics
de 20x50x2 mm. soldats a bastiment i separats 100
mm., amb bastiment de perfils metàl·lics rectangulars
de 100x50x3 mm. i perfils en l de 160x80x3 mm.
soldats a perfil rectangular i fixats mecànicament a
mur de formigó, segons especificacions del projecte.
inclou manetes, pany de cop i clau, barra antipànic
per a porta petita, baldó inferior a porta gran,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 2.512,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S04 U Se04_tancament exterior metàl·lic, per unes
dimensions totals de 424x305 cm., formada per dues
portes batents, de 110x305 cm. i l'altre de 307x305
cm., formades per bastiment de perfis tubulars
metàl:lics rectangulars de 50x50x3 mm., brèndoles
verticals de perfils tubulars metàlics de 20x50x2 mm.
soldats a bastiment i separats 100 mm., amb
bastiment de perfils metàl·lics rectangulars de
100x50x3 mm. i perfils en l de 160x80x3 mm. soldats
a perfil rectangular i fixats mecànicament a mur de
formigó, segons especificacions del projecte. inclou
manetes, pany de cop i clau, barra antipànic per a
porta petita, baldó inferior a porta gran, mecanismes,
ferratges i accessoris, model i característiques
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1,000      x 2.507,98000 = 2.507,98000

Subtotal: 2.507,98000 2.507,98000
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COST DIRECTE 2.512,13100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.512,13100

P-172 EB120S05 U Se.05_subministrament i muntatge de porta de
garatge motoritzada, per un buit d'obra total de
323x250 cm., format per una porta basculant de
313x250 cm., amb una porta d'accés peatonal
integrada de 90x220 cm. de pas, format per
bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions
de projecte, bastiment enrasat amb fulla i
prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra
per obertura i tancament automàtic de porta, inclús
joc de ferraments, tirants de subjecció, ferratges,
manetes, passadors, pany de contacte, barra
antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a
obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús un emissors radiocomandament i
claus per plaça d'aparcament i set de reserva, p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 1.570,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S05 U Se.05_porta de garatge motoritzada, per un buit
d'obra total de 323x250 cm., format per una porta
basculant de 313x250 cm., amb una porta d'accés
peatonal integrada de 90x220 cm. de pas, format per
bastiment d'acer galvanitzat, segons especificacions
de projecte, bastiment enrasat amb fulla i
prebastiment d'acer galvanitzat, d'obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra
per obertura i tancament automàtic de porta, inclús
joc de ferraments, tirants de subjecció, ferratges,
manetes, passadors, pany de contacte, barra
antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a
obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús un emissors radiocomandament i
claus per plaça d'aparcament i set de reserva, p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 1.566,03000 = 1.566,03000
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Subtotal: 1.566,03000 1.566,03000

COST DIRECTE 1.570,18100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.570,18100

P-173 EB120S06 U Se.06_subministre i muntatge de reixa de ventilació
metàl·lica, per unes dimensions totals de 365x100
cm., formada per una reixa a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm.
soldats, separació entre perfils de 5 cm., bastiment
perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a
remat de formigó, i marc perimetral: perfil d'acer
galvanitzat en l de 150x75x3 mm. fixat mecànicament
a formigó, segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Rend.: 1,000 888,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S06 U Se.06_reixa de ventilació metàl·lica, per unes
dimensions totals de 365x100 cm., formada per una
reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre
perfils de 5 cm., bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3
mm., fixats mecànicament a remat de formigó, i marc
perimetral: perfil d'acer galvanitzat en l de 150x75x3
mm. fixat mecànicament a formigó, segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1,000      x 884,84000 = 884,84000

Subtotal: 884,84000 884,84000

COST DIRECTE 888,99100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 888,99100
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P-174 EB120S07 U Se.07_subministre i muntatge de reixa de ventilació
metàl·lica, per unes dimensions totals de 419x665
cm., formada per una estructura principal a base de
bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm.
soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment
perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a
estructura principal, segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 6.758,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S07 U Se.07_reixa de ventilació metàl·lica, per unes
dimensions totals de 419x665 cm., formada per una
estructura principal a base de bastiment i travessers
de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una
reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre
perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3
mm., fixats mecànicament a estructura principal,
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, deixant la fusteria perfectament acabada
segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la
df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra.

1,000      x 6.754,58000 = 6.754,58000

Subtotal: 6.754,58000 6.754,58000

COST DIRECTE 6.758,73100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.758,73100

P-175 EB120S08 U Se.08_subministre i muntatge de reixa de ventilació
metàl·lica, per unes dimensions totals de 3110x250
cm., formada per una estructura principal a base de
bastiment i travessers de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm.
soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment
perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer

Rend.: 1,000 18.852,25 €
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galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a
l'estructura principal, i marc perimetral a base de
perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de 150x75x3
mm., fixats mecànicament a estructura principal,
segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S08 U Se.08_reixa de ventilació metàl·lica, per unes
dimensions totals de 3110x250 cm., formada per una
estructura principal a base de bastiment i travessers
de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
150x50x5 mm., fixada a formigó mecànicament, una
reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre
perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3
mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i
marc perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat
de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament
a estructura principal, segons especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 18.848,1000 = 18.848,10000

Subtotal: 18.848,10000 18.848,10000

COST DIRECTE 18.852,25100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.852,25100

P-176 EB120S09 U Se.09_subministre i muntatge de conjunt de
tancament, per unes dimensions totals de 1335x408
cm., format per una porta d'una fulla batent de
167x408 cm., formada per un bastiment perimetral de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de
100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura
principal, marc perimetral perfil en l d'acer galvanitzat
de 50x30x3 mm. soldada a bastiment, chapa e=8mm
soldada al perfil en l i acabat per una de les cares
amb formigó ''in situ'', segons especificacions i detalls
de projecte; i una reixa de ventilació metàl·lica, per

Rend.: 1,000 13.208,25 €
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unes dimensions totals de 1168x408 cm., formada
per una estructura principal a base de bastiment i
travessers de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm.
soldats, separació entre perfils de 5 cm., i bastiment
perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a
l'estructura principal, i marc perimetral a base de
perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de 150x75x3
mm., fixats mecànicament a estructura principal,
segons especificacions del projecte. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S09 U Se.09_conjunt de tancament, per unes dimensions
totals de 1335x408 cm., format per una porta d'una
fulla batent de 167x408 cm., formada per un
bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats
mecànicament a estructura principal, marc perimetral
perfil en l d'acer galvanitzat de 50x30x3 mm. soldada
a bastiment, chapa e=8mm soldada al perfil en l i
acabat per una de les cares amb formigó ''in situ'',
segons especificacions i detalls de projecte; i una
reixa de ventilació metàl·lica, per unes dimensions
totals de 1168x408 cm., formada per una estructura
principal a base de bastiment i travessers de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5
mm., fixada a formigó mecànicament, una reixa a
base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre
perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3
mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i
marc perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat
de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament
a estructura principal, segons especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva

1,000      x 13.204,1000 = 13.204,10000
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correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 13.204,10000 13.204,10000

COST DIRECTE 13.208,25100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.208,25100

P-177 EB120S10 U Se.10_subministre i muntatge de marxapeu, per unes
dimensions totals de 366 cm. de longitud, format per
una xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 68 cm.
de desembolupament, com a màxim, amb tres plecs,
segons detalls de projecte, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre tac de fusta, dimensions i
característiques segons especificacions i detalls del
projecte. tot el conjunt acabat envernissat. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 208,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S10 U Se.10_marxapeu, per unes dimensions totals de 366
cm. de longitud, format per una xapa d'acer natural,
de 3 mm. de gruix, de 68 cm. de desembolupament,
com a màxim, amb tres plecs, segons detalls de
projecte, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
tac de fusta, dimensions i característiques segons
especificacions i detalls del projecte. tot el conjunt
acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 204,43000 = 204,43000

Subtotal: 204,43000 204,43000

COST DIRECTE 208,58100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,58100

P-178 EB120S11 U Se.11_subministre i muntatge de marc perimetral
metàl·lic, per un buit de dimensions totals de 85x210
cm., format per una xapa d'acer natural, de 3 mm. de
gruix, de 85 cm. de desembolupament, segons detalls
de projecte, muntat i col.locat a l'obra amb soldadura.
tot el conjunt acabat envernissat. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i

Rend.: 1,000 587,89 €
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acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S11 U Se.11_marc perimetral metàl·lic, per un buit de
dimensions totals de 85x210 cm., format per una
xapa d'acer natural, de 3 mm. de gruix, de 85 cm. de
desembolupament, segons detalls de projecte,
muntat i col.locat a l'obra amb soldadura. tot el
conjunt acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, deixant la fusteria
perfectament acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 583,74000 = 583,74000

Subtotal: 583,74000 583,74000

COST DIRECTE 587,89100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 587,89100

P-179 EB120S12 U Se.12_subministre i muntatge de tarja de vidre fixe,
per unes dimensions totals de 40x240 cm., amb vidre
aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb butiral
transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire
intermitja de 8 mm., col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini; i premarc, bastiment i llistonet
de peltina de ferro de 150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5
mm. respectibament. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra.

Rend.: 1,000 348,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S12 U Se.12_tarja de vidre fixe, per unes dimensions totals
de 40x240 cm., amb vidre aïllant de dos vidres de
seguretat incolor, amb butiral transparent, de 3+3 mm
de gruix i cambra d'aire intermitja de 8 mm., col.locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini; i
premarc, bastiment i llistonet de peltina de ferro de

1,000      x 344,24000 = 344,24000
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150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5 mm. respectibament.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, deixant la fusteria perfectament
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i
indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra.

Subtotal: 344,24000 344,24000

COST DIRECTE 348,39100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,39100

P-180 EB120S13 U Se.13_subministre i muntatge de fusteria interior, per
un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una
porta batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de
pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i
bastiment de 16 cm., dimensions i característiques
del conjunt segóns detalls i especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 343,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S13 U Se.13_fusteria interior, per un buit d'obra total de
100x215 cm., format per una porta batent metàl·lica
d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de
tub d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm.,
dimensions i característiques del conjunt segóns
detalls i especificacions del projecte. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1,000      x 339,38000 = 339,38000
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Subtotal: 339,38000 339,38000

COST DIRECTE 343,53100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,53100

P-181 EB120S14 U Se.14_subministre i muntatge de fusteria interior, per
un buit d'obra total de 75x215 cm., format per una
porta batent metàl·lica d'una fulla, de 65x210 cm. de
pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i
bastiment de 16 cm., dimensions i característiques
del conjunt segóns detalls i especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 246,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S14 U Se.14_fusteria interior, per un buit d'obra total de
75x215 cm., format per una porta batent metàl·lica
d'una fulla, de 65x210 cm. de pas, amb bastidor de
tub d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm.,
dimensions i característiques del conjunt segóns
detalls i especificacions del projecte. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

1,000      x 242,42000 = 242,42000

Subtotal: 242,42000 242,42000

COST DIRECTE 246,57100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,57100
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P-182 EB120S15 U Se.15_subministre i muntatge de tancament exterior
metàl·lic, per unes dimensions totals de 1953 cm. i
alçada variable entre 214 cm. i 150 cm., formada per
tres portes pivotants, dues de 316x214 cm. i una de
356x150 cm., formades a base de perfil metàl·lic
tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de
perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base
separades cada 100mm., i rigiditzador de brèndoles
amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3
mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament
elèctric encastat a paviment; i una tarja fixe intermitja
de 954 cm. i alçada variable, formada a base de perfil
metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm.,
brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a
base separades cada 100 mm., i rigiditzador de
brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de
50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment
mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3
mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base
de barana a posteriori, tot segons especificacions del
projecte. inclou formació de rampa d'accés de
vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de
gruix, acabat envernissat, segons detalls i
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 12.067,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S15 U Se.15_tancament exterior metàl·lic, per unes
dimensions totals de 1953 cm. i alçada variable entre
214 cm. i 150 cm., formada per tres portes pivotants,
dues de 316x214 cm. i una de 356x150 cm.,
formades a base de perfil metàl·lic tubular rectangular
de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de
160x80x3 mm, soldades a base separades cada
100mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil
metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric
encastat a paviment; i una tarja fixe intermitja de 954
cm. i alçada variable, formada a base de perfil
metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm.,
brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a
base separades cada 100 mm., i rigiditzador de
brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de
50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment
mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3
mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base
de barana a posteriori, tot segons especificacions del
projecte. inclou formació de rampa d'accés de
vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de

1,000      x 12.063,3600 = 12.063,36000
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gruix, acabat envernissat, segons detalls i
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Subtotal: 12.063,36000 12.063,36000

COST DIRECTE 12.067,51100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.067,51100

P-183 EB120S16 U Se.16_subministre i muntatge de tancament exterior
metàl·lic, per unes dimensions totals de 3050 cm. i
alçada variable entre 245 cm. i 197 cm., formada per
dues portes pivotants, una de 152x245 cm. i una de
404x197 cm., formades a base de perfil metàl·lic
tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de
perfils en l de 160x80x3 mm, soldades a base
separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles
amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3
mm. soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament
elèctric encastat a paviment a la porta gran, i pivot,
tancament amb pany i clau, control remot i barra
d'accionament antipànic a la porta petita, i 2 unitats
de perfil tubular rectangular de 80x30x2 mm. soldats
al perfil en l per a instal·lació de pany; i un dues
targes fixes intermiges, una de 1917 cm. i l'altre de
575 cm., i alçada variable, formada a base de perfil
metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6 mm.,
brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a
base separades cada 100 mm., i rigiditzador de
brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de
50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment
mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3
mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base
de barana a posteriori, tot segons especificacions del
projecte. inclou formació de rampa d'accés de
vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de
gruix, acabat envernissat, segons detalls i
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i
ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de
fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica
per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés.

Rend.: 1,000 22.880,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500
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Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB120S16 U Se.16_tancament exterior metàl·lic, per unes
dimensions totals de 3050 cm. i alçada variable entre
245 cm. i 197 cm., formada per dues portes pivotants,
una de 152x245 cm. i una de 404x197 cm., formades
a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de
50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3
mm, soldades a base separades cada 100 mm., i
rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular
rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles,
inclús pivot d'accionament elèctric encastat a
paviment a la porta gran, i pivot, tancament amb pany
i clau, control remot i barra d'accionament antipànic a
la porta petita, i 2 unitats de perfil tubular rectangular
de 80x30x2 mm. soldats al perfil en l per a instal·lació
de pany; i un dues targes fixes intermiges, una de
1917 cm. i l'altre de 575 cm., i alçada variable,
formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular
de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de
160x80x3 mm. soldades a base separades cada 100
mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic
tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a
brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos perfils
tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats
mecànicament a paviment i soldat a base de barana
a posteriori, tot segons especificacions del projecte.
inclou formació de rampa d'accés de vehicles amb
xapa d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat
envernissat, segons detalls i especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i
pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, deixant la
fusteria perfectament acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en
taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.

1,000      x 22.876,3900 = 22.876,39000

Subtotal: 22.876,39000 22.876,39000

COST DIRECTE 22.880,54100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.880,54100

P-184 EB12BAMU M Subministre i co·locació de conjunt de barana, de
120cm d'alçada total, formada per passamà superior,
inferior i muntants cada 150cm, tot amb pletina d'acer
de secció 5x50mm, soldats entre si i soldada a pletina
d'acer de secció 5x250mm col·locada amb fixacions
mecàniques sobre forjat. inclou el pintat dels
elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df,
així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

Rend.: 1,000 66,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 7,07200 7,07200

Materials

BB12BAMU M Conjunt de barana, de 120cm d'alçada total, formada
per passamà superior, inferior i muntants cada
150cm, tot amb pletina d'acer de secció 5x50mm,
soldats entre si i soldada a pletina d'acer de secció
5x250mm col·locada amb fixacions mecàniques
sobre forjat.  inclou el pintat dels elements d'acer a
l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues
d'acabat ,color a escollir per la df,  així com elements
necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

1,000      x 59,44000 = 59,44000

Subtotal: 59,44000 59,44000

COST DIRECTE 66,51200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,51200

P-185 EB12BS13 U Se.13'_subministre i muntatge de fusteria interior, per
un buit d'obra total de 100x215 cm., format per una
porta batent metàl·lica d'una fulla, de 85x210 cm. de
pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes d'acer i
bastiment de 16 cm., dimensions i característiques
del conjunt segóns detalls i especificacions del
projecte. inclou manetes, pany de cop i clau,
mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte.
tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la
fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés.

Rend.: 1,000 343,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,250 /R x 12,30000 = 3,07500

A013F000 H Ajudant de manya 0,100 /R x 10,76000 = 1,07600

Subtotal: 4,15100 4,15100

Materials

BB12BS13 U Se.13_'fusteria interior, per un buit d'obra total de
100x215 cm., format per una porta batent metàl·lica
d'una fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de
tub d'acer, dues planxes d'acer i bastiment de 16 cm.,
dimensions i característiques del conjunt segóns
detalls i especificacions del projecte. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i
accessoris, model i característiques segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,

1,000      x 339,38000 = 339,38000
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deixant la fusteria perfectament acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a
l'obra.

Subtotal: 339,38000 339,38000

COST DIRECTE 343,53100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,53100

P-186 EB12BVID M Subministre i co·locació de conjunt de barana de
vidre, de 120cm d'alçada, formada per vidre laminar
8+8mm amb butiral tansparent, amb cantells polits,
col·locat amb silicona sobre pletines d'acer de 10mm,
en forma d'u, secció segons plànols de detall, i perfils
d'acer en l150x150mm, i ancorades a forjat amb
fixacions mecàniques. inclou passamà superior
calibrat amb forma de u amb pletines. inclou el pintat
dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df,
així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra.

Rend.: 1,000 162,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 19,69000 = 9,84500

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

Subtotal: 16,91700 16,91700

Materials

BB12BVID M Conjunt de barana de vidre, de 120cm d'alçada,
formada per vidre laminar 8+8mm amb butiral
tansparent, amb cantells polits, col·locat amb silicona
sobre pletines d'acer de 10mm, en forma d'u, secció
segons plànols de detall, i perfils d'acer en
l150x150mm, i ancorades a forjat amb fixacions
mecàniques. inclou passamà superior calibrat amb
forma de u amb pletines. inclou el pintat dels
elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df,
així com elements necessaris

1,000      x 145,45000 = 145,45000

Subtotal: 145,45000 145,45000

COST DIRECTE 162,36700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,36700

P-187 EB12REMA M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament
d'escala interior, format per malla electrosoldada
d'acer, amb pas de malla 100x100x10mm,amb perfils
perimetrals i ancorada a llosa d'escala amb perfils
d'acer tipus l50x50x5mm i l40x45x5mm i pletines de
secció 5x50mm, ancorats amb fixacions mecàniques.
inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt
sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat
,color a escollir per la df, així com elements

Rend.: 1,000 91,83 €
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necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt.. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,900 /R x 12,30000 = 11,07000

A013F000 H Ajudant de manya 0,450 /R x 10,76000 = 4,84200

Subtotal: 15,91200 15,91200

Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,900 /R x 2,57000 = 2,31300

Subtotal: 2,31300 2,31300

Materials

BB32REMA M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per
malla electrosoldada d'acer, amb pas de malla
100x100x10mm,amb perfils perimetrals i ancorada  a
llosa d'escala amb perfils d'acer tipus l50x50x5mm i
l40x45x5mm i pletines de secció 5x50mm, ancorats
amb fixacions mecàniques.  inclou el pintat dels
elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df,
així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall, indicacions de df i del
fabricant. comprovació de mides a obra.

1,050      x 70,10000 = 73,60500

Subtotal: 73,60500 73,60500

COST DIRECTE 91,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,83000

P-188 EB12RETU M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament
d'escala interior, format per perfils tubulars verticals
d'acer pintat, de secció 30x30x3mm, col·locats cada
100mm sobre perfils angulars 50x50x5mm i platina
10x150mm i ancorats a llosa de formigó amb
fixacions mecàniques. inclou el pintat dels elements
d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i
dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com
elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. . tot segons plànols
de detall i indicacions de df comprovació de mides a
obra.

Rend.: 1,000 122,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,900 /R x 12,30000 = 11,07000

A013F000 H Ajudant de manya 0,450 /R x 10,76000 = 4,84200

Subtotal: 15,91200 15,91200

Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,900 /R x 2,57000 = 2,31300
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Subtotal: 2,31300 2,31300

Materials

BB32RETU M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per
perfils tubulars verticals d'acer pintat, de secció
30x30x3mm, col·locats cada 100mm sobre perfils
angulars 50x50x5mm i platina 10x150mm i ancorats a
llosa de formigó amb fixacions mecàniques. inclou el
pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb
una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir
per la df,  així com elements necessaris per la
correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt.
tot segons plànols de detall, indicacions de df i del
fabricant. comprovació de mides a obra.

1,050      x 99,20000 = 104,16000

Subtotal: 104,16000 104,16000

COST DIRECTE 122,38500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,38500

P-189 EB12SE01 U Subministre i col.locació de porta estanca d'accés a
cambra ''humida'', de 210x60 cm de pas, d'acer, de la
casa ucalsa o equivalent, incloent part proporcinal de
mecanismes de tancament, maneta giratòria, part
vidriada, ferratges i accessoris. inclou pintat del
conjunt metàl.lica amb dues mans de pintura
antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df. inclou resta de peces especials,
accessoris i elements per a deixar el conjunt de la
porta perfectament col.locat i acabat. tot segons
plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 1.165,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 15,25000 = 3,05000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

A013F000 H Ajudant de manya 0,200 /R x 10,76000 = 2,15200

A012F000 H Oficial 1a manya 0,400 /R x 12,30000 = 4,92000

Subtotal: 15,59400 15,59400

Materials

BB12SE01 U Porta estanca d'accés a cambra ''humida'', de 210x60
cm de pas, d'acer, de la casa ucalsa o equivalent,
incloent part proporcinal de mecanismes de
tancament, maneta giratòria, part vidriada, ferratges i
accessoris. inclou pintat del conjunt metàl.lica amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou resta
de peces especials, accessoris i elements.

1,000      x 1.149,12000 = 1.149,12000

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

0,005      x 58,34530 = 0,29173

Subtotal: 1.149,41173 1.149,41173
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COST DIRECTE 1.165,00573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.165,00573

P-190 EB12XTEN M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament
d'escala interior, format per malla metàl·lica tipus
x-tend de la casa carltahl o equivalent, de cables
d'acer inoxidable, cable de diàmetre 1,5mm, format
del rombe de la malla 80x139mm, amb cable
perimetral de 8mm de diàmetre d'acer inoxidable,
ancorada a llosa d'escala, s/detalls, inclosos ulls
premsats, terminals de muntatge, anelles i resta de
ferratges i d'elements necessaris de la casa carl stahl
o equivalent s/plànols. inclou el pintat dels elements
d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i
dues d'acabat ,color a escollir per la df, muntatge del
conjunt per empresa especialitzada i homologada,
així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall, indicacions de df i del
fabricant. comprovació de mides a obra.

Rend.: 1,000 199,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manya 0,700 /R x 12,30000 = 8,61000

A013F000 H Ajudant de manya 0,600 /R x 10,76000 = 6,45600

Subtotal: 15,06600 15,06600

Materials

BB32XTEN M2 Conjunt de tancament d'escala interior, format per
malla metàl·lica tipus x-tend de la casa carltahl o
equivalent,  de cables d'acer inoxidable, cable de
diàmetre 1,5mm, format del rombe de la malla
80x139mm, amb cable perimetral de 8mm de
diàmetre d'acer inoxidable, ancorada a llosa d'escala,
s/detalls, inclosos ulls premsats, terminals de
muntatge, anelles i resta de ferratges i d'elements
necessaris de la casa carl stahl o equivalent
s/plànols. inclou el pintat dels elements d'acer a
l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues
d'acabat ,color a escollir per la df,  muntatge del
conjunt per empresa especialitzada i homologada,
així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot
segons plànols de detall, indicacions de df i del
fabricant. comprovació de mides a obra.

1,000      x 184,54000 = 184,54000

Subtotal: 184,54000 184,54000

COST DIRECTE 199,60600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,60600

P-191 EB14PAF1 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà de
fusta de pi pintat, amb forma trapezoidal i secció
15-40x200mm, segons plànolls de detall, ancorat a
parament vertical amb rastrell de fusta de pi de
40x50mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques.
inclou el pintat del conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1
capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i
la resta d'elements necessaris per a la correcta

Rend.: 1,000 66,67 €
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realització de la partida. tot segons plànols de detalls
de projecte i indicacions de df. comprovació de mides
a obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 3,34900 3,34900

Materials

BB14PAF1 M Conjunt de passamà de fusta de pi pintat, amb forma
trapezoidal i secció 15-40x200mm, segons plànolls
de detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de
fusta de pi de 40x50mm, col·locat tot amb fixacions
mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt
sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a
escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a
la correcta realització de la partida. tot segons plànols
de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra.

1,000      x 63,32000 = 63,32000

Subtotal: 63,32000 63,32000

COST DIRECTE 66,66900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,66900

P-192 EB14PAF2 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà
rectangular de fusta de pi pintat, de secció 40x60mm,
segons plànolls de detall, ancorat a parament vertical
amb rastrell de fusta de pi de 40x40mm, col·locat tot
amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt
a l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2
d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements
necessaris per a la correcta realització de la partida.
tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions
de df. comprovació de mides a obra.

Rend.: 1,000 41,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,25000 = 1,52500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,24000 = 1,82400

Subtotal: 3,34900 3,34900

Materials

BB14PAF2 M Conjunt de passamà rectangular de fusta de pi pintat,
de secció 40x60mm, segons plànolls de detall,
ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi
de 40x40mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques.
inclou el pintat del conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1
capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i
la resta d'elements necessaris per a la correcta
realització de la partida. tot segons plànols de detalls
de projecte i indicacions de df. comprovació de mides
a obra.

1,000      x 38,01000 = 38,01000

Subtotal: 38,01000 38,01000
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COST DIRECTE 41,35900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,35900

P-193 EB14PAQU M Subministre i col.locació de conjunt de passamà
d'escala interior format per perfil tubular rectangular
d'acer de secció 50x100.2mm, fixat amb pletina
metàl·lica d'acer massissa de secció 50x50x4mm per
a subjecció de passamà, ancorada a parament
vertical cada 100 cm mitjançant fixacions
mecàniques, tot segons plànols de detall. inclou
remats finals del passamà així com l'acabat pintat de
tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb
una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir
per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. tot segons plànols
de detall i indicacions de df comprovació de mides a
obra.

Rend.: 1,000 38,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,17000 = 8,08500

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 13,90000 = 6,95000

Subtotal: 15,03500 15,03500

Materials

B0CHPAQU M Conjunt de passamà d'escala interior format per perfil
tubular rectangular d'acer de secció 50x100.2mm,
fixat amb pletina metàl·lica d'acer massissa de secció
50x50x4mm per a subjecció de passamà, ancorada a
parament vertical cada 100 cm mitjançant fixacions
mecàniques, tot segons plànols de detall. inclou
remats finals del passamà així com l'acabat pintat de
tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb
una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir
per df, i la resta d'elements necessaris per a la
correcta realització de la partida. tot segons plànols
de detalls de projecte i indicacions de df. comprovació
de mides a obra

1,050      x 22,59000 = 23,71950

Subtotal: 23,71950 23,71950

COST DIRECTE 38,75450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,75450

P-194 EB14PARE M Subministre i col.locació de conjunt de passamà
d'escala interior format per pletina massissa d'acer de
secció 5x50mm, fixada a tubulars verticals amb
rodons massissos d'acer de 10mm de diàmetre, tot
segons plànols de detall. inclou l'acabat pintat de tots
els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una
capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a escollir per df, i
la resta d'elements necessaris per a la correcta
realització de la partida.. tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra.

Rend.: 1,000 34,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,17000 = 8,08500
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A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 13,90000 = 6,95000

Subtotal: 15,03500 15,03500

Materials

B0CHPARE M Conjunt de passamà d'escala interior format per
pletina massissa d'acer de secció 5x50mm, fixada a
tubulars verticals amb rodons massissos d'acer de
10mm de diàmetre, tot segons plànols de detall.
inclou l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a
l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2
d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements
necessaris per a la correcta realització de la partida.
tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions
de df. comprovació de mides a obra

1,050      x 18,71000 = 19,64550

Subtotal: 19,64550 19,64550

COST DIRECTE 34,68050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,68050

P-195 EB14PARO M Subministre i col.locació de conjunt de passamà
d'escala interior format per perfil tubular circular
d'acer de 30mm de diàmetre, fixat a reixa vertical
amb rodons massissos d'acer de diàmetre 8mm,
soldats cada 100 cm, tot segons plànols de detall.
inclou remats finals del passamà així com l'acabat
pintat de tots els elements metàl·lics a l'esmalt sintètic
, amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a
escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a
la correcta realització de la partida. . tot segons
plànols de detall i indicacions de df comprovació de
mides a obra.

Rend.: 1,000 36,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,17000 = 8,08500

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 13,90000 = 6,95000

Subtotal: 15,03500 15,03500

Materials

B0CHPARO M Conjunt de passamà d'escala interior format per perfil
tubular circular d'acer de 30mm de diàmetre, fixat a
reixa vertical amb rodons massissos d'acer de
diàmetre 8mm, soldats cada 100 cm,tot segons
plànols de detall. inclou remats finals del passamà
així com l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics
a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2
d'acabat, color a escollir per df, i la resta d'elements
necessaris per a la correcta realització de la partida.
tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions
de df. comprovació de mides a obra

1,050      x 20,65000 = 21,68250

Subtotal: 21,68250 21,68250
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COST DIRECTE 36,71750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,71750

P-196 EB14SI04 M Si04_subministrament i muntatge de passamà de tub
d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb
pletines d'acer galvanitzat col·locades a la mateixa
distància en cada tram, amb un màxim de 2.00 m.,,
fixat a l'estructura o la paret existent. inclou els
remats als extrems format per pletines d'acer
galvanitzat, cantell soldat i polit, embellidor circular de
50 mm., de xapa d'acer galvanitzat, de 2 mm
d'espessor, col·locat amb cargola avellanats. tot
segons plànol de detall de projecte.

Rend.: 1,000 47,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,500 /R x 16,20000 = 8,10000

A0127COL H Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 19,15000 = 9,57500

Subtotal: 17,67500 17,67500

Materials

BB14SI04 M Passamà de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre, amb pletines d'acer galvanitzat col·locades
a la mateixa distància en cada tram, amb un màxim
de 2.00 m.,, fixat a l'estructura o la paret existent.
inclou els remats als extrems format per pletines
d'acer galvanitzat, cantell soldat i polit, embellidor
circular de 50 mm., de xapa d'acer galvanitzat, de 2
mm d'espessor, col·locat amb cargola avellanats. tot
segons plànol de detall de projecte.

1,000      x 29,51000 = 29,51000

Subtotal: 29,51000 29,51000

COST DIRECTE 47,18500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,18500

P-197 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm,
amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,080 /R x 18,24000 = 1,45920

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 15,25000 = 0,61000

Subtotal: 2,06920 2,06920

Materials

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,055      x 4,56000 = 0,25080

Subtotal: 0,25080 0,25080

COST DIRECTE 2,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32000
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P-198 EBA1VORA M Pintat de vorades de formigó, de color groc, amb
pintura no reflectora, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,120 /R x 18,24000 = 2,18880

A0140000 H Manobre 0,090 /R x 15,25000 = 1,37250

Subtotal: 3,56130 3,56130

Materials

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,155      x 4,56000 = 0,70680

Subtotal: 0,70680 0,70680

COST DIRECTE 4,26810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26810

P-199 EBA2I005 U Pintat de caràcter numèric en paviment i paraments
verticals amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,171 /R x 18,24000 = 3,11904

Subtotal: 3,11904 3,11904

Materials

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,010      x 4,56000 = 0,04560

Subtotal: 0,04560 0,04560

COST DIRECTE 3,16464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16464

P-200 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de pvc de d 160
mm. inclús p/p de junts i peces complementàries;
reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la
generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar. totalment col·locada, connexionada a la
xarxa de sanejament i provada.

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,190 /R x 18,24000 = 3,46560

A0140000 H Manobre 0,095 /R x 15,25000 = 1,44875

Subtotal: 4,91435 4,91435

Materials

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,200      x 16,93000 = 3,38600

BD5A2E00 M Tub circular ranurat de pvc de d 160 mm 1,050      x 3,80000 = 3,99000

Subtotal: 7,37600 7,37600
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COST DIRECTE 12,29035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29035

P-201 ED5HCANA M Canal modular de drenatge de formigó polimèric,
sense pendent incorporada, de 10,2 cm de fondària,
amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció,
muntat sobre base de formigó hm-20/p/10/i

Rend.: 1,000 94,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 15,25000 = 10,67500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,700 /R x 18,24000 = 12,76800

Subtotal: 23,44300 23,44300

Materials

BD5HU004 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric,
sense pendent incorporada, de 10,2 cm de fondària,
amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció

1,000      x 65,53000 = 65,53000

B064100C M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,100      x 50,47000 = 5,04700

Subtotal: 70,57700 70,57700

COST DIRECTE 94,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,02000

P-202 ED5L1210 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres
de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de
gruix i 950 g/m2, col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 11,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 18,24000 = 0,72960

A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 16,20000 = 0,32400

Subtotal: 1,05360 1,05360

Materials

BD5L1200 M2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres
de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de
gruix i 950 g/m2

1,050      x 9,51000 = 9,98550

Subtotal: 9,98550 9,98550

COST DIRECTE 11,03910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03910

P-203 ED5L1410 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres
de polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm de
gruix i 950 g/m2, col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 11,56 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 18,24000 = 0,72960

A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 16,20000 = 0,32400

Subtotal: 1,05360 1,05360

Materials

BD5L1400 M2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres
de polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm de
gruix i 950 g/m2

1,050      x 10,01000 = 10,51050

Subtotal: 10,51050 10,51050

COST DIRECTE 11,56410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,56410

P-204 EDN1SI05 U Si05_subministrament i muntatge de barret de
ventilació rectangular de 40x150 cm., format per
lames en z de xapa plegada d'acer galvanitzat de
1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de
tubs d'acer galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i
50x25 mm.; amb coberta i remats de cantonades i
minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de
2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport
mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent
de 20x20x8mm, fixades mecànicament al suport de
tancament ceràmic. tot muntat segons
especificacions de plànols i indicacions de ls df.

Rend.: 1,000 493,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,25000 = 2,28750

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

Subtotal: 5,93550 5,93550

Materials

BE5ZSI05 U Subministrament de barret de ventilació rectangular
de 40x150 cm., format per lames en z de xapa
plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm d'espessor,
amb subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat
de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb
coberta i remats de cantonades i minvells de xapa
llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús
p/p de fixació a suport mitjançant tubs i plaques
d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades
mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot
segons especificacions de plànols i indicacions de ls
df.

1,000      x 487,96000 = 487,96000

Subtotal: 487,96000 487,96000

COST DIRECTE 493,89550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 493,89550
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P-205 EDN1SI5B U Si05b_subministrament i muntatge de barret de
ventilació rectangular en l de 175 cm. en el costat
mes llarg i 60 cm. en el mes curt, i 40 cm. d'ample,
format per lames en z de xapa plegada d'acer
galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb
subestructura interior de tubs d'acer galvanitzat de
100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta
i remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer
galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de
fixació a suport mitjançant tubs i plaques d'acer
galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades
mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot
muntat segons especificacions de plànols i
indicacions de ls df.

Rend.: 1,000 624,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 18,24000 = 3,64800

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,25000 = 2,28750

Subtotal: 5,93550 5,93550

Materials

BE5ZSI5B U Subministrament de barret de ventilació rectangular
en l de 175 cm. en el costat mes llarg i 60 cm. en el
mes curt, i 40 cm. d'ample, format per lames en z de
xapa plegada d'acer galvanitzat de 1.50 mm
d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer
galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25
mm.; amb coberta i remats de cantonades i minvells
de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat de 2mm de
gruix. inclús p/p de fixació a suport mitjançant tubs i
plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm,
fixades mecànicament al suport de tancament
ceràmic. tot muntat segons especificacions de plànols
i indicacions de ls df.

1,000      x 618,82000 = 618,82000

Subtotal: 618,82000 618,82000

COST DIRECTE 624,75550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,75550

P-206 EF00CO08 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C.
DN-200, rigidesa SN-8kN/m², amb doble paret:
exterior corrugada i interior llisa, unió per junta
elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 18,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-207 EF00CO09 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C.
DN-250, rigidesa SN-8kN/m², amb doble paret:
exterior corrugada i interior llisa, unió per junta
elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 24,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-208 EF00CO10 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C.
DN-315, rigidesa SN-8kN/m², amb doble paret:
exterior corrugada i interior llisa, unió per junta
elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 32,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-209 EF00DESM U DESMUNTATGE I RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ DE
SANEJAMENT PROVISIONAL PER TAL DE
SEPARAR LA XARXA AMB LES DUES
ESCOMESES EXISTENTS (CARRER DULCET I
TENIENTE CORONEL VALENZUELA) I CONNEXIÓ
DELS POUS I BOMBES EXISTENTS A LES DUES
ESCOMESES. INCLOS CÀRREGA MANUAL DE
RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 650,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-210 EF02BE0500 Un Subm. i col. de clavegueró de fundició benito delta
ref. sf570 amb una alçada de 570 mm. i dimensions
del marc de 570x305 mm. sortida de 195 mm. reixa
de classe c-250. s'inclou material auxiliar de
muntatge. (r-02)

Rend.: 1,000 135,83 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-211 EF02CA2500 Un Subm. i col. de clavagueró sifònic cainox mod.
766.403.110, fix, vertical, amb sortida de ø 110 mm.
d'acer inoxidable. s'inclou cistella filtrant, reixa tipus
tramex i p.p. de material auxiliar de muntatge. (r-01)

Rend.: 1,000 262,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-212 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i
reixa de fosa classe c-250 funditubo mod. crpf110 de
1000x140 mm. s'inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 40,07 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-213 EF30TR01 Un Subm. i col. de reixa tramex 700x500 mm.
galvanitzada tipus dentada amb pletina de 10/2 per
muntatge cargolat, amb una malla de 30x30 mm.
s'inclou material auxiliar de muntatge. (r-04).

Rend.: 1,000 37,75 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-214 EF31BE11 UN Subm. i col. de tapa d'arqueta de fosa dúctil BENITO
INNOVA ref. T2061N, tapa i marc rodons, C-250,
amb un diàmetre de 805 mm. i un diámetre de pas de
600 mm. S'inclou material auxiliar pel seu muntatge.

Rend.: 1,000 59,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-215 EF31FU05 UN Subm. i col. de registre de fundició dúctil
SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 50 T0 FD clase
B-125 de 500x500 mm. amb marc quadrat.

Rend.: 1,000 31,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-216 EF58AP03 UN Subm. i col. d'equip de bombeig compacte per a
aigües fecals ABS mod. PIRAÑAMAT 100. Connexió
directa al inodor amb possibilitat de connexió a un
lavabo, una dutxa i un bidet. Característiques:
* DN descàrrega: DN-25/32.
* Tensió nominal: 220-240 V.
* Longitut cable: 2 m.
* Potència motor. 1'1 kW.
* Intensitat nominal: 4.7 A.
* Pes: 9 kg.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 352,77 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-217 F9363G11 M3 Base de formigo de resistencia de 15n/mm2 de
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm abocat des de camio amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 60,34 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 14,59000 = 2,18850

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 15,25000 = 6,86250

Subtotal: 9,05100 9,05100

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 3,61000 = 0,54150

Subtotal: 0,54150 0,54150

Materials

B0604220 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

1,050      x 48,24000 = 50,65200

Subtotal: 50,65200 50,65200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 9,05100 = 0,09051

Subtotal: 0,09051 0,09051

COST DIRECTE 60,33501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,33501

P-218 F9365H51 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 76,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,160 /R x 14,59000 = 2,33440

A0140000 H Manobre 0,480 /R x 15,25000 = 7,32000

A0150000 H Manobre especialista 0,160 /R x 15,78000 = 2,52480

Subtotal: 12,17920 12,17920

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,160 /R x 3,61000 = 0,57760

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

0,160 /R x 21,14000 = 3,38240

Subtotal: 3,96000 3,96000

Materials

B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 57,92000 = 60,81600

Subtotal: 60,81600 60,81600

COST DIRECTE 76,95520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,95520

P-219 F96511C5 M Vorada recta/corba de peces de formigó, de 12x20
cm, classe r 3,5 (une 127025), col.loda horitzontal,
sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera 165 l.

Rend.: 1,000 18,16 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,482 /R x 15,25000 = 7,35050

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,240 /R x 14,59000 = 3,50160

Subtotal: 10,85210 10,85210

Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,001      x 90,35705 = 0,09036

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,054      x 42,08000 = 2,27232

B96511C0 M Vorada recta de formigó, amb secció normalitzada
per a vianants 20x12 cm, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió
s (r-3,5 mpa), segons une-en 1340

1,050      x 4,71000 = 4,94550

Subtotal: 7,30818 7,30818

COST DIRECTE 18,16028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16028

P-220 F96AU020 M Formació de canal per recollida d'aigües en trasdosat
del mur de formigó, realitzat amb una peça de bloc de
formigó de 10 cm, reomplerta amb formigó i fixada a
solera amb esperes de d 6 mm, amb formació de
pendents fins a arqueta de recollida d'aigues inclosa i
p.p. de connexió a xarxa de sanejament.

Rend.: 1,000 19,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

Subtotal: 5,47200 5,47200

Materials

B961U020 M Formació de canal per recollida d'aigues en trasdosat
del mur de formigó, realitzat amb una peça de bloc de
formigó de 10 cm, reomplerta amb formigó i fixada a
solera amb esperes de d 6 mm, separada del mur per
formació d'una canal de 15 cm d'ample, inclou la
formació de pendents fins a arqueta de recollida
d'aigues.

1,000      x 13,76000 = 13,76000

Subtotal: 13,76000 13,76000

COST DIRECTE 19,23200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,23200

P-221 F9F5REPL M2 P2d_subministre i col.locació de paviment per a replà
d'escala de formigó prefabricat massís de la casa ica
model foro o equivalent de dimensions i
especejament segons plànols de detall de projecte,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 61,83 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 15,25000 = 3,05000

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 18,24000 = 7,29600

Subtotal: 10,34600 10,34600

Materials

B9F1REPL M2 P2d_paviment per a replà d'escala de formigó
prefabricat massís de la casa ica model foro o
equivalent de dimensions i especejament segons
plànols de detall de projecte, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.

1,050      x 47,09000 = 49,44450

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

0,035      x 58,34530 = 2,04209

Subtotal: 51,48659 51,48659

COST DIRECTE 61,83259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,83259

P-222 F9G1QUIC M2 Acabat de coberta amb formigó porós blanc, tipus
tenis quick o equivalent, color blanc amb addició de
colorant, de 20 cm de gruix mitjà i gruix mínim a
exteriors de 5 cm i resta variable segons secció de
coberta. inclou part proporcional de formació de
juntes a paviment.

Rend.: 1,000 26,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,24000 = 5,47200

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 15,25000 = 4,57500

Subtotal: 10,04700 10,04700

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,133 /R x 3,61000 = 0,48013

Subtotal: 0,48013 0,48013

Materials

B064TENI M3 Formigó porós blanc, tipus tenis quick o equivalent,
color blanc

0,200      x 60,11000 = 12,02200

B08ACOLO Kg Colorant per formigó, color a definir 1,500      x 2,31000 = 3,46500

Subtotal: 15,48700 15,48700

COST DIRECTE 26,01413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,01413

P-223 FD5HU005 M Subministre i col·locació de drenatge lineal amb canal
de peces prefabricades de formigó polimèric de 15
cm d'amplària, de la casa aco o equivalent, amb reixa
d'acer galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

Rend.: 1,000 141,03 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x 14,59000 = 5,10650

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 15,25000 = 5,33750

Subtotal: 10,44400 10,44400

Materials

BD5HU005 M drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de
formigó polimèric de 15 cm d'amplària, de la casa aco
o equivalent, amb reixa d'acer galvanitzat, encastada
en dau de 40 x 45 cm

1,000      x 123,53000 = 123,53000

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,142      x 49,71000 = 7,05882

Subtotal: 130,58882 130,58882

COST DIRECTE 141,03282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,03282

P-224 FDD15099 m Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col.locades amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 63,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 15,25000 = 6,10000

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,24000 = 7,29600

Subtotal: 13,39600 13,39600

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,101 /R x 50,85000 = 5,13585

Subtotal: 5,13585 5,13585

Materials

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80cm,
prefabricada

1,050      x 42,81000 = 44,95050

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0054      x 90,35705 = 0,48793

Subtotal: 45,43843 45,43843

COST DIRECTE 63,97028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,97028

P-225 FDD1A095 M Subministre i col.locació d'annell de formigó
prefabricat d'ajust i anivellació de 700 mm de
diàmetre interior al primer tram, de 800 mm de
diàmetre interior al segon tram i de 1200 mm de
diàmetre interior al tram final. inclou mòdul de
connexió amb con excèntric, mòdul de llosa de
reducció, unions amb junta elàstcia i unió amb tubs
formant mitja canya i retallant semi volta superior un
cop connectat. tot segons normativa municipal de
barcelona, segons clavsa, plànols i detalls de projecte

Rend.: 1,000 119,51 €
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i indicacions de df.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x 14,59000 = 6,56550

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 15,25000 = 6,86250

Subtotal: 13,42800 13,42800

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,160 /R x 34,63000 = 5,54080

Subtotal: 5,54080 5,54080

Materials

BDD1A090 M Conjunt d'annell de formigó prefabricat d'ajust i
anivellació de 700 mm de diàmetre interior al primer
tram, de 800 mm de diàmetre interior al segon tram i
de 1200 mm de diàmetre interior al tram final. inclou
mòdul de connexió amb con excèntric, mòdul de llosa
de reducció, unions amb junta elàstcia i unió amb
tubs formant mitja canya i retallant semi volta superior
un cop connectat.

1,050      x 94,87000 = 99,61350

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,008      x 90,35705 = 0,72286

Subtotal: 100,33636 100,33636

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,42800 = 0,20142

Subtotal: 0,20142 0,20142

COST DIRECTE 119,50658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,50658

P-226 FDDZS005 U Subministre i col.locació de graó per a pou de registre
circular, amb les potes inclinades de manera que es
puguin empotrar 10 cm roscant a parets, amb una
amplada total de 37 cm, format amb vareta de 12 mm
de diàmetre i recobriment de polipropilè, incloent
aleta lateral per evitar relliscades i gravat superior per
augmentar l'adherència. tot segons normativa vigent,
plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 16,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 15,25000 = 4,57500

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,300 /R x 14,59000 = 4,37700

Subtotal: 8,95200 8,95200

Materials

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

0,009      x 58,34530 = 0,52511
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BDDZV001 U Graó per a pou de registre circular, amb les potes
inclinades de manera que es puguin empotrar 10 cm
roscant a parets, amb una amplada total de 37 cm,
format amb vareta de 12 mm de diàmetre i
recobriment de polipropilè, incloent aleta lateral per
evitar relliscades i gravat superior per augmentar
l'adherència. tot segons normativa vigent, plànols i
detalls de projecte i indicacions de df.

1,000      x 7,35000 = 7,35000

Subtotal: 7,87511 7,87511

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,95200 = 0,13428

Subtotal: 0,13428 0,13428

COST DIRECTE 16,96139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96139

P-227 G3L5UY01 m2 Projectat de paret de soterrani amb formigó projectat
HA-25, de 15 cm de gruix, inclou la col.locació de
malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, col.locada fixada de forma mecànica sobre
estructura portant resistent.

Rend.: 1,000 80,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,500 /R x 15,25000 = 22,87500

A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R x 15,78000 = 23,67000

Subtotal: 46,54500 46,54500

Maquinària

C110A0G0 h Depósito de aire comprimido de 180 m3/h 0,500 /R x 2,93000 = 1,46500

C170G000 h Máquina para gunitar 0,500 /R x 21,67000 = 10,83500

CZ121410 h Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8
bar de presión

0,500 /R x 15,41000 = 7,70500

Subtotal: 20,00500 20,00500

Materials

B065960B M3 Formigó ha-25/b/20/iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

0,180      x 59,61000 = 10,72980

B0111000 M3 Aigua 0,250      x 0,83000 = 0,20750

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,050      x 1,69000 = 1,77450

Subtotal: 12,71180 12,71180

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,62908

COST DIRECTE 80,89088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,89088
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PARTIDES D'OBRA

P-228 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,25000 = 2,28750

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,115 /R x 14,59000 = 1,67785

Subtotal: 3,96535 3,96535

Materials

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 2,000      x 0,30000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,96533 = 0,05948

Subtotal: 0,05948 0,05948

COST DIRECTE 4,62483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62483

P-229 GDKZTAP1 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa per a
pericó, de fosa grisa model barcelona d-93a d-400 de
900x900 mm exterior, de la casa fábregas o
equivalent, de 600 mm de diàmetre interior lliure,
homologada per l'ajuntament de barcelona i clavsa,
segons plànols i detalls de projecte i indicacions de df.

Rend.: 1,000 307,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,405 /R x 15,25000 = 6,17625

A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,405 /R x 14,59000 = 5,90895

Subtotal: 12,08520 12,08520

Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó, de fosa grisa model
barcelona d-93a d-400 de 900x900 mm exterior, de la
casa fábregas o equivalent, de 600 mm de diàmetre
interior lliure, homologada per l'ajuntament de
barcelona i clavsa, segons plànols i detalls de
projecte i indicacions de df.

1,000      x 293,66000 = 293,66000

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 0,060      x 26,54000 = 1,59240

Subtotal: 295,25240 295,25240

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,08533 = 0,18128

Subtotal: 0,18128 0,18128

COST DIRECTE 307,51888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,51888

P-230 K12CGOND U Submnistre i instal·lació de conjunt de gòndola pel
manteniment i neteja de la façana de l'edifici, model
sg10 de la marca techgondola o equivalent,
disenyada i fabricada segons norma europea une-en
1808, marcat ce ; inclòs carril de traslació amb erfil

Rend.: 1,000 44.014,62 €
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PARTIDES D'OBRA

ipn 140 amb imprimació, inclòs transport. tot segons
especificacions de fabricant

_____________________________________________________________________________________________________________

P-231 K88RQ302 M2 Reparació de parament amb revestiment de gruix 3
cm de morter amb additius, mixt de ciment blanc de
ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc, acabat
amb dues capes de líquid protector per a acabats
tenyit amb colorant

Rend.: 1,000 64,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,500 /R x 18,24000 = 27,36000

A0140000 H Manobre 1,500 /R x 15,25000 = 22,87500

Subtotal: 50,23500 50,23500

Materials

B0818110 Kg Colorant en pols per a morter 0,500      x 2,71000 = 1,35500

D071L6C1 M3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta bl,
calç i sorra de marbre blanc amb colorant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,033      x 277,21760 = 9,14818

B8ZZB000 Kg Líquid protector per a acabats de paraments de pedra
i estuc

0,400      x 8,70000 = 3,48000

Subtotal: 13,98318 13,98318

COST DIRECTE 64,21818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,21818

P-232 NOTA PA NOTA: Els equips de bombeig forman part del
projecte específic de xarxes enterrades.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-233 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que
s'inclouen dins el pressupost, les mostres
necessàries per a la correcte realització de les
partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en
projecte la marca i model especificat o equivalent. per
a poder modificar qualsevol dels materials prescrits
caldrà presentar a la df la documentació tècnica
necessària i la posterior autorització de la df
acceptant el canvi de material, en cas contrari s'haurà
de col.locar sempre el material prescrit en projecte

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-234 PPA0SS01 Pa Partida alçada d'abonament íntegre pre a l'execució,
subministrament i reposició de tots els elements,
mitjans i personal necessari per al compliment de
totes les mesures de seguretat i salut durant
l'execució de les obres segons normativa vigent i
estudi de seguretat.

Rend.: 1,000 31.933,13 €

_____________________________________________________________________________________________________________



PRESSUPOST



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

SubCapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 21)

1,72 980,000 1.685,60

2 E2212422 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio
dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la
maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i carrega
mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en petits
estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball. Inclou, també, l'enderroc,
excavació i càrrega sobre camió de: antics fonaments, construccions
de tot tipus, pous, arquetes i instal.lacions enterrats dins del terreny a
rebaixar.

criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 22)

2,72 2.940,000 7.996,80

3 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio
de terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part
proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb
maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

criteri 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 facin falta per a una correcta execució
de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
(P - 23)

6,28 10,000 62,80

4 E2222422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica

5,66 100,000 566,00

EUR
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sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio
de terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part
proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb
maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

criteri 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 facin falta per a una correcta execució
de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
(P - 24)

5 E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1.5 m de
fondària, s'inclou: aplomats i refinat de fons amb mitjans manuals o
mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la dt.
(P - 27)

1,67 50,000 83,50

6 E2241200 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2.5 m de
fondària, s'inclou: aplomats i refinat de fons amb mitjans manuals o
mecanics, elevacio de terres amb mitjans manuals.

criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la dt.
(P - 28)

2,48 500,000 1.240,00

7 E222B423 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de
terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i
neteja de la zona de treball.

criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 26)

6,46 60,000 387,60

8 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pn (P -
29)

11,52 186,000 2.142,72

9 E2222433 M3 Excavació de rases i pous de fins a 3.5 m de fondària, en terreny
segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio
de terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part

6,63 100,000 663,00

EUR
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proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb
maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

criteri 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 facin falta per a una correcta execució
de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
(P - 25)

10 E2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 31) 5,56 560,000 3.113,60

TOTAL SubCapítol 01.01.01.00.01 17.941,62

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

SubCapítol 02 TREBALLS EN FAÇANA EXISTENT

1 E213U210 ut Actuacions a fer sobre les parts massisses (cara interior i exterior) de
la façana existent de la Plaça Eusebi Güell i carrer Dulcet consistents
en: repicat selectiu d'arrebossat malmès i/o bufat, cosit d'esquerdes
existents amb grapes de 40 cm de llargària d'acer inoxidable de 8 mm
de diàmetre col.locades cada 50 cm amb morter tixotròpic de
reparació, repicat selectiu de motllures i cornises en mal estat i
formació de noves motllures i cornises, neteja de canal i reparació de
trams malmesos, neteja de tota la superfície amb aigua a pressió i
sabó neutre i posterior pintat amb pintura als silicats de dos colors. A
més a més i només per la cara interior, s'inclou: el repicat d'enrajolats i
d'altres revestiments decoratius de la cara interior, tall de caps de
bigues metàl.liques, raspatllat mecànic de tots els elements metàl.lics i
passivat amb dues mans de resines d'epoxy. Inclòs part proporcional
de remats i de disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris. (P - 18)

15.200,00 1,000 15.200,00

2 E213U211 ut Actuacions a fer sobre les obertures de la façana existent de la Plaça
Eusebi Güell i carrer Dulcet consistents en: tapiat amb totxo massís la
obertura de sota la caixa d'accés resseguint les línies d'ombra i
enrasant tant la cara exterior com la interior, tapiat amb totxo massís
de porta i antiga tanca revestit amb pedra granítica i moltllura igual a
l'existent, enderroc de paret existent per a formació de noves
obertures a partir de les finestres altes ja existents (des de llina
existent fins a part superir del sòcol existent) inclosa la formació de
brancals i ampit i el seu arrebossat, enderroc de totes les fusteries i
reixes existents de les finestres i posterior repàs de llindes, brancals i
ampits. Inclòs part proporcional de remats i de disposicio dels mitjans
de seguretat i proteccio reglamentaris. (P - 19)

13.040,00 1,000 13.040,00

3 E213U255 m Suministre i col.locació de punxes anticoloms, amb base i punxes de
punta rodona d'acer inoxidable 302, de 50 cm de llarg per 18 cm
d'ampla i 80 punxes per metre. Punxes de 11,5 cm de llargada i 1,3
mm de diàmetre, collat sobre suport amb 6 cargols d'acer inoxidable
per metre. S'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris. (P - 20)

23,85 192,500 4.591,13

EUR
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TOTAL SubCapítol 01.01.01.00.02 32.831,13

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

SubCapítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R54239 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, fins a l'abocador autoritzat
més proper a l'obra ( incloent qualsevol distància necessària ). inclou
taxes i cànon d'abocador. (P - 33)

6,09 401,949 2.447,87

2 E2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3, incloent cànon i taxes
d'abocador. (P - 35)

4,40 401,949 1.768,58

TOTAL SubCapítol 01.01.01.00.03 4.216,45

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

SubCapítol 04 TRANSPORT DE TERRES I RUNA

1 E2R3TRAN M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi geotècnic ) a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, a una distància
no limitada, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, temps d'espera, transport i descarrega de les terres a
l'abocador autoritzat més proper, taxes, cànon d'abocador, retirada de
la maquinaria i neteja de la zona de treball. inclou part proporcional de
volum residual de terres contaminades incloent cànon especial
d'abocador. inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el catàleg europeu
de residus (orden mam/304/2002). la unitat d'obra inclou tots els
canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.

criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris
següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25% (P - 32)

7,34 4.293,750 31.516,13

2 E2R6503A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió
per a transport de 7 t, a qualsevol distància.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la df.
la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 34)

6,00 100,000 600,00

EUR
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3 E2RA6360 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts
amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
no inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.
(P - 36)

5,93 100,000 593,00

TOTAL SubCapítol 01.01.01.00.04 32.709,13

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

SubCapítol 05 IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES_F

1 E7119785 M2 Membrana pa-6 segons une 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat lbm (sbs)-40-fv amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
63)

15,30 783,150 11.982,20

2 E5ZDU010 M Subministre i col.locació de perfil d'alumini per suport de lamina de
butil fixada al parament amb fixacions mecaniques i segellat superior
amb poliuretà (P - 50)

3,03 190,500 577,22

3 ED5L1210 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil
incorporat, formada per dos feltres de polipropilè i una estructura
drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2, col.locada sense adherir (P -
202)

11,04 783,150 8.645,98

4 E7B111F0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col.locat sense adherir (P - 70)

2,44 190,500 464,82

5 F9365H51 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 218)

76,96 2,859 220,03

6 E9GZU010 M2 Acabat de paviment de formigó lliscat manual afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris (P - 126)

2,37 28,575 67,72

7 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de pvc de d 160 mm. inclús p/p de
junts i peces complementàries; reblert lateral i superior fins a 25 cm
per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar. totalment col·locada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada.  (P - 200)

12,29 240,500 2.955,75

8 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim
(P - 30)

38,02 95,100 3.615,70

9 F96AU020 M Formació de canal per recollida d'aigües en trasdosat del mur de
formigó, realitzat amb una peça de bloc de formigó de 10 cm,
reomplerta amb formigó i fixada a solera amb esperes de d 6 mm, amb
formació de pendents fins a arqueta de recollida d'aigues inclosa i p.p.
de connexió a xarxa de sanejament. (P - 220)

19,23 430,400 8.276,59

TOTAL SubCapítol 01.01.01.00.05 36.806,01

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

SubCapítol 06 DIPÒSIT_F

EUR
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1 E711EF66 M2 Membrana pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat lbm (sbs)-30-fv amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P -
64)

20,35 930,500 18.935,68

2 ED5L1410 M2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil
incorporat, formada per dos feltres de polipropilè i una estructura
drenant, de 22 mm de gruix i 950 g/m2, col.locada sense adherir (P -
203)

11,56 330,500 3.820,58

3 E9G2268C M3 Paviment de formigó hm-30/p/10/i+e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars de color, amb formació de pendents inclosa (P - 121)

117,19 103,713 12.154,13

4 E7Z15MD0 M Formació de mitja canya a en trobades amb paraments verticals o
entre paraments verticals, de radi 8
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 85)

0,92 68,300 62,84

5 E785MELA M2 Impermeabilització de paraments horitzontals i/o verticals de dipòsits,
amb morter especial tipus motex dry capa fina de la casa cemarksa o
equivalent, de 4 kg/m2, fins a conseguir un gruix de 2 mm, i deixant el
dipòsit impermeable i l'aigua amb condicions de potabilitat segons
nomativa vigent. inclou part proporcional de segellat en trobades amb
angles, obertures, etz. (P - 67)

22,58 444,713 10.041,62

6 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 228)

4,62 444,713 2.054,57

7 E7ZZ1102 M2 Impermeabilització de lloses de fonaments, amb acabat remolinat,
mitjançant el subministrament i col.locació de dues capes de ''aquatek
super'' amb el sistema sandwich, consistent en la col.locació d'una
capa de pols d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la
capa de formigó de neteja i l'armadura de base col.locada, i altre capa
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa
formigonada durant l'adormiment i abans del remolinat, solapaments
de 0,30 cm d'amplada si cal diferents fases de formigonat, tot realitzat
per a personal especialitzat de l'empresa subministradora. s'inclou
transport i ús de maquinaria i eienes auxiliars. (P - 87)

8,29 124,538 1.032,42

8 F9363G11 M3 Base de formigo de resistencia de 15n/mm2 de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm abocat des de camio amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 217)

60,34 0,600 36,20

9 FDD1A095 M Subministre i col.locació d'annell de formigó prefabricat d'ajust i
anivellació de 700 mm de diàmetre interior al primer tram, de 800 mm
de diàmetre interior al segon tram i de 1200 mm de diàmetre interior al
tram final. inclou mòdul de connexió amb con excèntric, mòdul de llosa
de reducció, unions amb junta elàstcia i unió amb tubs formant mitja
canya i retallant semi volta superior un cop connectat. tot segons
normativa municipal de barcelona, segons clavsa, plànols i detalls de
projecte i indicacions de df. (P - 225)

119,51 7,500 896,33

10 E93617B0 M2 Solera de formigó ha-25/p/20/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 114)

14,89 3,000 44,67

11 E9Z4AA14 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 15 x 15 d: 4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une
36092, per a l'armadura de lloses de formigó (P - 140)

2,11 3,000 6,33

12 GDKZTAP1 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa per a pericó, de fosa grisa
model barcelona d-93a d-400 de 900x900 mm exterior, de la casa
fábregas o equivalent, de 600 mm de diàmetre interior lliure,
homologada per l'ajuntament de barcelona i clavsa, segons plànols i
detalls de projecte i indicacions de df. (P - 229)

307,52 3,000 922,56

13 FDDZS005 U Subministre i col.locació de graó per a pou de registre circular, amb les
potes inclinades de manera que es puguin empotrar 10 cm roscant a
parets, amb una amplada total de 37 cm, format amb vareta de 12 mm
de diàmetre i recobriment de polipropilè, incloent aleta lateral per evitar
relliscades i gravat superior per augmentar l'adherència. tot segons
normativa vigent, plànols i detalls de projecte i indicacions de df. (P -

16,96 45,000 763,20

EUR
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226)

14 EB12SE01 U Subministre i col.locació de porta estanca d'accés a cambra ''humida'',
de 210x60 cm de pas, d'acer, de la casa ucalsa o equivalent, incloent
part proporcinal de mecanismes de tancament, maneta giratòria, part
vidriada, ferratges i accessoris. inclou pintat del conjunt metàl.lica amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou resta de peces especials, accessoris i
elements per a deixar el conjunt de la porta perfectament col.locat i
acabat. tot segons plànols i detalls de projecte i indicacions de df. (P -
189)

1.165,01 3,000 3.495,03

TOTAL SubCapítol 01.01.01.00.06 54.266,16

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

SubCapítol 07 VARIS

1 E7851513 U Impermeabilització de conjunt d'elements encastats o per sota del
nivell de la solera de planta soterrani-3, inclòs fossos d'ascensors,
dipòsits enterrats, arquetes i resta d'elements segons projecte,
realitzat amb dues capes de masterseal 501 aplicada amb brotxa de
1kg/m2 de dotació casdacuna, colocant una 2ª capa estant la 1ª
encara fresca. s'inclou la trobada amb els diferents elements formant
mitges canyes de 5x5 cm amb morter de ciment portland i pintat
previament i posteriorment amb masterseal 501, s'inlcou el posterior
repas de fuites d'aigua amb masterseal 573, tot de la casa bettor o
equivalent. (P - 66)

1.700,68 1,000 1.700,68

2 EF02CA2500 Un Subm. i col. de clavagueró sifònic cainox mod. 766.403.110, fix,
vertical, amb sortida de ø 110 mm. d'acer inoxidable. s'inclou cistella
filtrant, reixa tipus tramex i p.p. de material auxiliar de muntatge. (r-01)
(P - 211)

262,89 7,000 1.840,23

3 EF02BE0500 Un Subm. i col. de clavegueró de fundició benito delta ref. sf570 amb una
alçada de 570 mm. i dimensions del marc de 570x305 mm. sortida de
195 mm. reixa de classe c-250. s'inclou material auxiliar de muntatge.
(r-02) (P - 210)

135,83 7,000 950,81

4 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa
classe c-250 funditubo mod. crpf110 de 1000x140 mm. s'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 212)

40,07 30,000 1.202,10

TOTAL SubCapítol 01.01.01.00.07 5.693,82

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 01 ESTRUCTURA

SubCapítol 02 PROJECTAT I VARIS

1 E45CU012 Ut Formació de perforació de forjats i murs amb corona de diamant de
diferents diametres per pasos d'instal.lacions, inclou el seu sellat en
els casos necesaris. (P - 39)

2.500,00 1,000 2.500,00

2 G3L5UY01 m2 Projectat de paret de soterrani amb formigó projectat HA-25, de 15 cm
de gruix, inclou la col.locació de malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, col.locada fixada de forma mecànica sobre estructura portant
resistent. (P - 227)

80,89 100,000 8.089,00

EUR
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3 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 110)

15,40 1.500,000 23.100,00

4 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i successives capes de pintura intumescent, per
un REI90 (P - 79)

41,54 1.041,050 43.245,22

5 E7D69TK1 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i successives capes de pintura intumescent, per
un REI120 (P - 80)

83,24 116,600 9.705,78

6 E7D69TK2 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer (escales i caixa escales) amb una capa
de imprimació per a pintura intumescent i successives capes de
pintura intumescent, per un REI120 (P - 81)

104,45 353,040 36.875,03

TOTAL SubCapítol 01.01.01.01.02 123.515,03

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 01 COBERTES

Varis_1 01 COBERTA GRAVES C1

1 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de
polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent,
amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica
en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació
flotant. (P - 74)

1,08 1.178,000 1.272,24

2 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït
(xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa, resistència
tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locades sense adherir. (P - 75)

6,91 1.178,000 8.139,98

3 E7B17741 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col.locat sense adherir (P - 72)

2,44 1.178,000 2.874,32

4 E5113371 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre de 7 cm de gruix, col.locat sense adherir (P - 40)

7,15 1.178,000 8.422,70

5 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 44)

10,37 117,000 1.213,29

6 E5Z2U010 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 2 cm de gruix, amb acabat fratassat, inclosa la
formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments (P - 48)

1,53 117,000 179,01

7 E7J1AUW0 M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix i 20cm d'alçada.
inclou extracció posterior de la junta un cop fragüi l'element de
formigó. (P - 82)

1,34 70,000 93,80

8 E7Z15MD0 M Formació de mitja canya a en trobades amb paraments verticals o
entre paraments verticals, de radi 8
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 85)

0,92 70,000 64,40

9 E763EPDM M2 Membrana impermeable de cautxú epdm giscolene 120 de la casa
giscosa o equivalent, de 1,20 mm. de gruix marcatge ce, aenor, une
13956 (làmines flexibles de cautxú per impermeabilització de
cobertes), sistema d’instal·lació certificat per document de idoneïtat
tècnica dit 461 aportat a obra en mòduls a mida (3m. 4,5m. 6m. 7,5m.
9m. d’ample per 20 ó 30 m. de llarg). inclou part proporcional de
cavalcaments, mínim 10 cm., per la fusió química en fred dels mòduls.
(P - 65)

10,09 117,000 1.180,53

10 E7Z3PERI M Lliurament perimetral de la membrana impermeable mitjançant barra
d’ancoratge final d’alumini pre perforat amb goterons i segellat de
poliuretà. (P - 86)

11,56 70,000 809,20

EUR
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11 E5ZHEPGR U Bunera prefabricada en epdm inclou connexió a la membrana
impermeabilitzant amb unió química en
fred del sistema d’instal·lació segons dit 461, amb tapa antigrava
metàl·lica. (P - 52)

25,42 2,000 50,84

12 E5ZD5DC4 M Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 49)

10,11 70,000 707,70

13 E7B111L0 m2 Subministre i col.locació d'element protector de lamines
impermeabilitzants realitzat amb làmines geotèxtils, format per feltre
de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir i lastrades amb peces de formigó prefabricat
per tal d'evitar el seu desplaçament amb el vent. (P - 71)

4,54 117,000 531,18

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.01.01 25.539,19

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 01 COBERTES

Varis_1 05 COBERTA DE FORMIGÓ POROS/COBERTA INVERTIDA C4

1 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat
amb làmines geotèxtils, format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de morter de 4 cm fins a
container i transport a abocador autoritzat. (P - 69)

2,43 65,500 159,17

2 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de
polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent,
amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica
en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació
flotant. (P - 74)

1,08 65,500 70,74

3 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït
(xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa, resistència
tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locades sense adherir. (P - 75)

6,91 65,500 452,61

4 E5Z2MOR3 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat fratassat (P - 47)

1,90 65,500 124,45

5 F9G1QUIC M2 Acabat de coberta amb formigó porós blanc, tipus tenis quick o
equivalent, color blanc amb addició de colorant, de 20 cm de gruix
mitjà i gruix mínim a exteriors de 5 cm i resta variable segons secció
de coberta. inclou part proporcional de formació de juntes a paviment.
(P - 222)

26,01 65,500 1.703,66

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.01.05 2.510,63

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 01 COBERTES

Varis_1 07 ESCALES EXTERIORS C6

1 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat
amb làmines geotèxtils, format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de morter de 4 cm fins a
container i transport a abocador autoritzat. (P - 69)

2,43 43,650 106,07

EUR
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2 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de
polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent,
amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica
en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació
flotant. (P - 74)

1,08 43,650 47,14

3 E7C2E601 M2 Subministre i col.locació d'aïllament de planxa de poliestirè extruït
(xps) une-en 13164, resistència a compressió >=300 kpa, resistència
tèrmica >=1,45 m2k/w, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locades sense adherir. (P - 75)

6,91 43,650 301,62

4 E5Z2MOR3 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat fratassat (P - 47)

1,90 43,650 82,94

5 E9VZU001 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i, de consistencia plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, acabat remolinat mecànic (P -
136)

18,27 97,500 1.781,33

6 E9V2BB1K M Subministre i col.locació d'esglaó de pedra artificial de color blanc,
d'una peça tipus italia sense polir i rentat a l'acid, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 134)

40,50 97,500 3.948,75

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.01.07 6.267,85

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 01 COBERTES

Varis_1 08 COBERTA FORMIGÓ IN SITU C7

1 E7B111EN m2 Retirada d'element protector de lamines impermeabilitzants realitzat
amb làmines geotèxtils, format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, i capa de morter de 4 cm fins a
container i transport a abocador autoritzat. (P - 69)

2,43 548,900 1.333,83

2 E7B1GEOT M2 Capa separadora geotèxtil fibres continues termo soldades 100% de
polipropilè tipus typar de dupont sf-37 de la casa giscosa o equivalent,
amb resistència al punxonament cbr 1200 n, resistència microbiològica
en 12225, resistència química en14030 subministra i instal·lació
flotant. (P - 74)

1,08 548,900 592,81

3 E7B1GEO2 M2 Capa separadora entre membrana impermeable i nòduls drenants
amb geotèxtil fibres llargues de polipropilè del tipus sf-44 de la casa
giscosa o equivalent, amb resistència al punxonament de 1575 n,
resistència química en 14030 i resistència microbiana en 12225. (P -
73)

1,38 548,900 757,48

4 E9G2468K M3 Subministre i col.locació de paviment de formigó ha-30/p/10/i+e de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, fins a deixar la superficie fina.
inclou la formació de pendents, subministre i col.locació de fompex
perimetral, encofrat i tots els elements necesaris per la seva
col.locació i protecció d'altres elements.tot segons projecte. (P - 122)

103,51 21,750 2.251,34

5 E9Z4AB24 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 30 x 15 d: 4 - 4 b 500 t 6 x 2,2, segons une
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
141)

1,41 145,000 204,45

6 E894AS01 M2 Pintat en dos capes d'impermeabilitzant amb pintura tipus aquatek
super catorce de color blanc, tot segons projecte. (P - 104)

11,63 548,900 6.383,71

7 E9G1FORB M2 Paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix amb àrids
blancs, inclosa malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b
500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092. (P - 120)

23,31 403,900 9.414,91

EUR
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8 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7
kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i remolinat mecànic (P - 123)

10,62 403,900 4.289,42

9 E9G2U011 M2 Acabat superficial de paviment o element de formigó, amb tractament
antilliscant/escombrat fi (P - 124)

1,37 403,900 553,34

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.01.08 25.781,29

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 01 COBERTES

Varis_1 09 VARIS

1 E9G1FORB M2 Paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix amb àrids
blancs, inclosa malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b
500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092. (P - 120)

23,31 38,190 890,21

2 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7
kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i remolinat mecànic (P - 123)

10,62 38,190 405,58

3 E9G2U011 M2 Acabat superficial de paviment o element de formigó, amb tractament
antilliscant/escombrat fi (P - 124)

1,37 38,190 52,32

4 E7871500 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb
una dotació de 2 kg/m2 (P - 68)

14,24 126,690 1.804,07

5 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió.
criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la dt.
(P - 37)

9,08 38,190 346,77

6 ED5HCANA M Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent
incorporada, de 10,2 cm de fondària, amb reixa d'acer inoxidable i
clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó hm-20/p/10/i (P -
201)

94,02 8,000 752,16

7 E93AA3C0 M2 Formació de pendents, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb un gruix mínim de 5cm. (P - 116)

6,18 51,690 319,44

8 E5452348 M2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,7 mm, amb una
inèrcia entre 15 i 16 cm4 i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, amb pendent
inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques, amb part
proporcional de perfil en l30x60mm d'acer galvanitzat de remat
perimetral fixat mecànicament. (P - 41)

19,73 51,690 1.019,84

9 E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abillantant de paviment de formigó blanc (P - 137) 20,12 126,690 2.549,00

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.01.09 8.139,39

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 01 MURS CORTINA

1 E6ME1450 M2 Subministre i col·locació de sistema de façana calenta formada per
mur cortina modular de silicona estructural amb trencament de pont
tèrmic realitzat mitjançant fusteria d'alumini fixada a l'ampit de formigó

359,72 1.698,557 611.004,92

EUR
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mitjançant angulars d'acer galvanitzat en calent amb regulació
tridimensional i doble envidrament baixa emissiu amb serigrafia, en
mòduls de 3550x1800mm (amplada x alçada), modulat en dos parts
en sentit horitzontal; amb perfileria de mur cortina modular, sistema
wictec el 80 ssg de wicona o equivalent, amb acabat lacat blanc ral
901ei, de gruix mínim de lacat de 50-120 micres, amb unió entre marc
i muntants mitjançant embuts fixats al marc. sistema wictec el 80 sg,
és un sistema de façana de vidre de sislicona estructural unit sobre
safata d'alumini, independent de l'estructura portant, possibilitant la
reposició ràpida d'elements de vidre o panell (garantint sempre la
correcta aplicació de la silicona estructural). el sistema wictec el 80 sg
està dissenyat per tal que les safates d'unió quedin ocultes (sense cap
resalt). perfils amb triple barrera d'estanquitat, connexió entre mòduls
mitjançant una triple junta epdm que permet toleràncies d'expansió fins
8mm en sentit vertical i 9,5mm en sentit horitzontal; junta exterior de
20mm oberta, la configuració del sistema assegura en tot moment el
trencament del pont tèrmic, tant en vidres fixes com en finestres.
retícula modular a base de muntants verticals d'alumini autoportant i
travessers horitzontals perimetrals realitzats amb perfils d'alumini
d'extrusió en aliatge en-aw-6063 al mg 0,5, qualitat anoditzable (une
38337/i-3441) i amb desviacions màximes segons din 17615 part 3.
els perfils estaran dimensionats per donar una resposta eficaç a les
sol·licitacions del cte (-250kg/m2 en la hipòtesimés desfavorable);
gomes de recolzament i envidrament d'epdm estables a l'acció dels
raigs uva; cargolam d'acer inoxidable tipus a-4 per evitar el par
galvànic, l'ancoratge a l'estructura principal o fàbriques serà mitjançant
ancoratge amb regulació. els mòudls aniran units a 45º mitjançant
escaires massissos de passadors. els vidres encolats amb silicona
estructural als marcs d'unió, de forma independent a la semi estructura
modular a la qual es fixen mecànicament per facilitar el seu
desmuntatge en reparacions posteriors dels vidres, l'encolat del vidre
es fa sobre una barreta anoditzada especial i homologada que
garanteix el correcte encolat i traçat dels marcs. els semiperfils
utilitzats son de dimensions 80mm de fons per 30mm de mòdul, amb
una inèrcia de ix=77 mc4,. s'aïlla l'estructura d'alumini de l'exterior
mitjançant juntes perimetrals que s'insereixen a la safata d'unió,
s'utilitzen poliamides d'assemblantge de qualitat lacable amb cordó
termo-fussible. l'acabat de la fusteria per la cara interior i exterior, lacat
blanc ral 9016ei, complint les especificacions del segell de qualitat,
amb un gruix de la capa de pintrua de polièster comprès entre les 50 i
120 micres. la compensació de presssions es durà a terme mitjançant
obertures d'epdm en les parts superiors i entremitges. l'estanqueitat es
garanteix gràcies al drenatge en cascada mitjançant canalització
d'aigües a través de muntant. valors uf d'acord amb la norma une-enn
iso 10077 i amb la normativa din 4109. certificacions del sistema
d'alumini d'acord amb la norma iso 9001:2000. assaigs de sistemes de
façana lleugers segons la norma americana astm. inclou resta
d'elements necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar
completament col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant,
plànols de detall i indicacions de df. (P - 60)

2 E6MEFRED M2 Subministre i col·locació de sistema de façana freda formada per
mòduls prefabricats íntegrament en taller, amb vidres, per penjar
subestructura d'alumini, indicat pel revestiment de façanes opaques
ventilades fixat a l'ampit de formigó mitjançant ancoratges
especialment dissenyats per absorbir les toleràncies de l'obra, amb
regulació tridimensional d'acer galvanitzat en calent amb envidrament
amb serigrafia, envidrament està format per quatre mòduls
independents verticals, essent la seva amplada total de 3550 mm. la
modulació en vertical és de 1740 mm, la junta entre vidres es realitza
mitjançant juntes d'epdm permetent la circulació de l'aire entre elles.
l'ampit estarà aïllat mitjançant panell de llana mineral, fusteria de
sistema de façana de vidre de silicona estructural encolat a safates
d'alumini, independents de l'estructura portant wictec ff sg de 'wicona',
que possibilita la reposició ràpida d'elements de vidre o panell
(garantint sempre la correcta aplicació de la silicona estructural).
sistema dissenyat per tal que les safates d'encolat quedin ocultes
(sense ressalts), perfils de safata d'alumini perimetrals amb ranures
tècniques per l'encaix de juntes i accessoris, llaga exterior de 20 mm
oberta. realitzats amb perfils d'alumini d'extrusió en en-aw-6063 al mg

189,31 2.335,720 442.175,15

EUR
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0,5 si; qualitat anoditzable (une 38337/l-3441), i de desviacions
màximes segons din 17615 part 3. els ancoratges i estaran
dimensionats per donar resposta eficaç enfront a les sol·licitacions
previstes en la normativa vigent cte (-250 kg/m2 per la hipòtesi més
desfavorable), les gomes de recolzament i envidrament seran d'epdm
estables a l'acció dels rajos uva. el cargolam serà d'acer inox. tipus
a-4, per evitar el par galvànic. l'ancorat a l'estructura principal o
fàbriques serà mitjançant ancoratge amb regulació, els mòduls aniran
units a 45º mitjançant escaires massissos més passadors, l'encolat del
vidre s'efectua sobre una barreta anoditzada especial i homologada
que garanteix el correcte encolat i traçat dels marc, les safates
perimetrals de sustentació del vidre compten amb peces de penjat de
extrusió d'alumini fixades mitjançant cargolam d'acer inoxidable
aisi-316 autotaladrant al marc, per la seva unió als muntants, l'acabat
dels diferents elements d'alumini serà anoditzat per aconseguir la
protecció de l'alumini, excepte en les safates perimetrals, que serà
anoditzat especial per encolar el vidre. plaques d'ancoratges del
sistema de vidre penjat realitzades mitjançant platina d'acer
galvanitzat en calent d'espessor 5 mm, la fixació de les plaques
d'ancoratge destinades a suportar la succió del vent es realitzarà a
l'ampit de formigó amb dos tacs metàl·lics de fixació d'acer inoxidable
aisi-316 de rosca externa d'acer inoxidable en mesures m8 x 57, la
fixació de les plaques d'ancoratge destinades a suportar el pes del
vidre es realitzarà en el forjat amb tacs metàl·lics de fixació de rosca
externa d'acer inoxidable aisi-316 en mesures m8 x 57, la fixació dels
ancoratges als muntants de la perfileria del sistema de vidre penjat
wictec ff sg es realitzarà mitjançant un cargol d'acer inoxidable aisi-316
rosca mètrica de cap hexagonal i mesura m8. l'envidrament està
realitzat per vidre monolític, format per una lluna de vidre trempat
vitrificat i amb serigrafia del codi binari en la cara 1 al 50%i serigrafia
al 100% en la cara 4 duglass grafic de 8mm de la firma ´´ariño´´, amb
tots els cantells polits, aquest envidrament anirà encolat amb silicona
estructural al marc del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ pel
penjament del vidre a la perfilaria i recolzat sobre pre-calçaments
d'alumini en la part inferior i dues peces de seguretat en l'horitzontal
superior i inferior, per la part interior, les gomes de l'envidrament seran
d'epdm. els ampits i dintells de formigó als quals s'ancoren els
muntants del sistema wictec ff sg de la marca ´´wicona´´ estaran
revestits amb panells semirrígids de 40 mm de llana mineral
hidrofugada amb pàtina de fibra de vidre i aniran fixats al formigó
mitjançant espigues d'aïllament de polipropilè. inclou resta d'elements
necessaris així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament
col·locat el sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de detall i
indicacions de df. (P - 61)

3 1652TRFA M2 Envà per aplacat d'intradós de façana amb plaques de guix laminat
amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d´amplària, aplacat per una cara amb doble placa de
guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament, inclòs el
tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles,
repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja, completament
col.locat i acabat per pintar.  (P - 1)

22,36 1.197,180 26.768,94

4 E7C9AILL M2 Subministre i col·locació de conjunt d'aïllament i impermeabilització
amb làmina de cautxú-epdm de 1mm de gruix fixat a l'ampit de formigó
mitjançant tac universal de poliamida de 6mm i encolada a la fusteria
de mur cortina modular, omplint l'espai entre l'ampit de formigó, el
muntant de mur cortina i la làmina de cautxú-epdm amb un gruix de
60mm amb llana de roca de 60 mm, no revestida, col.locada amb
espigues de polipropilè, amb part proporcional de formació de mitges
canyes. tot segons detalls de projecte i indicacions de df.  (P - 76)

15,73 1.508,400 23.727,13

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.02.01 1.103.676,14

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

EUR
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Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 02 OBERTURES

1 E6MEOBCA M2 Subministre i col·locació de conjunt d'obertures inserides dintre del
sistema de façana calenta de mur cortina modular de silicona
estructural amb trencament de pont tèrmic, amb full wictec 50 oc
(outwards concealed) de la casa wicona o equivalent, formada per
perfils d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, proveïda de frontisses
ocultes i tancament multi-punts; de full ocult amb dimensions de marc
de 35mm d'alumini vist des de l'interior i dissenyat per mantenir la
ruptura de pont tèrmic mitjançant barretes de poliamida lacables i
proveïdes de cordó termo-fussible; full ocult amb vidre decalat i
siliconat per la cara exterior, també amb ruptura de pont tèrmic
mitjançant barreta de poliamida lacable i amb cordó termo-fussible, de
16mm d'altura vista des de l'exterior. tot el conjunt de finestra ofereix
una mínima altura de 51mm per minimitzar-ne l'aparença. perfils
d'alumini d'extrusió d'aliatge en-aw-6063 al mg 0,5 si; qualitat
anoditzable (une 38337/i-3441), amb desviacions màximes segons din
17615 part.3. conjunt dimensionat per donar resposta eficaç a les
osl·licitacions del cte (-175 kg/m2 en la hipòtesi més desfavorable). les
gomes de recolzament seran d'epdm, estables a l'acció dels rajos
uva;el cargolam serà d'acer inoxidable, tipus a-4 per evitar el par
galvànic; l'ancoratge a l'estructur principal es realitza mitjançant
ancoratge mecànic amb regulació; els mòduls aniran units a 45º per
mitjà d'escaires massissos de passadors. la ferramenta es
determinarà enfunció de la situació de la finestra dins l'edifici per tal de
complir cadascuna de les condicions particulars de càrrega de vent
(fins -250kg/m2 segons el cte), tant en nombre de frontisses com en
nombre de punts de tancament. el tancament s'efectuarà mitjançant
una maneta cremona (sense clau) pel tancament en vertical (i
horitzontal en els casos que sigui necessari). totes les finestres aniran
proveïdes de limitador d'oberura perquè quedi un angle de 90º i una
distància entre maneta i operador d'aproximadament 600mm,
possiblilitant una obertura còmoda i segura. en aquells casos en què la
pressió del vent ho faci necessari, la utilització de motorització per
garantir la maniobrabilitat de la finestra i evitar desperfectes per cops
d'aire. l'acabar de la fusteria serà, tant per la cara exterior com per
l'interior, lacat blanc ral 9016, complint les especificacions del segell
qualicoat, amb un gruix de la capa de pintura de poliester aplicada
comprès entre les 50 i 120 micres. inclou resta d'elements necessaris
així com p.p. de mitjans auxiliars per deixar completament col·locat el
sistema, segons intruccions del fabricant, plànols de detall i
indicacions de df.
(P - 62)

724,51 288,797 209.236,31

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.02.02 209.236,31

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 03 PROTECCIÓ SOLAR

Varis_2 01 LAMES

1 EAVJGELO M Submnistre i col·locació de conjunt de lamel·les verticals fixes
realitzades amb pannells composite larson fr de 4mm de gruix de la
casa alucoli sa o equivalent, formada per làmina exterior de 0,50mm e
interio rde 0,50mm de qualitat alumini norm uneen 485-2 aleació 5005
h22, amb nucli central de mineral de 3 mm de gruix, classificació al foc

197,22 3.661,350 722.091,45

EUR
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b, s1, d0, segons une-en-13501-1/2002 complint exigències del cte
que determina al db-si. superfície lacada amb acabat pvdf (25-35
micres) color ral 9016, amb imprimació de protecció per la corrosió a la
cara interir de 5micres (el subministre a obra es realitza protegit amb
film plàstic de 100 um. inclòs el tall, fresat i troquelat de les planxes per
la creació de les lames de composite a les mides desitjades segons
projecte. instal·lat amb modulació horitzontal i vertical de 700mm i
3540mm (modulació aprox. en mm), realitzada cada lama per dos
mòduls units entre si deixant llagues verticals, tot ell mitjanánt sistema
interior amb perfils tubulars necessaris per suportar pes e inèrcia, i
ancorats a mur a través de dos cartel·les per lama. completament
instal·lat inclòs mitjans auxiliars necessaris a l'obra, transport de tots
els materials, mesures de seguretat necessàries. tot segons plànols de
detalls, instruccions del fabricant i indicacions de df. (P - 158)

TOTAL Varis_2 01.01.01.02.02.03.01 722.091,45

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 04 FAÇANES INTERIORS

1 1652UF36 M2 E1d_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb dos muntants verticals entre 66 i 75 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 66 i 75 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, triple aplacat per les dues
cares amb plaques de guix laminat resistents al foc de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament, inclòs el tractament de forats, replanteig
auxiliar, anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas
d'instal.lacions i neteja, completament col.locat i acabat per pintar.
ei180-57db:15+15+15+70/llana mineral/+15+15+15 (plaques tallafoc)
(P - 2)

76,65 275,800 21.140,07

2 1652UN12 M2 E1a_envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares
amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament,
inclòs el tractament de forats, replanteig auxiliar, anivellació, execució
d'angles, repàs de juntes amb cinta, pas d'instal.lacions i neteja,
completament col.locat i acabat per pintar. ei30-45db:15+48/llana
mineral/+15 (P - 3)

35,55 586,300 20.842,97

3 E83FAQUA M2 Aplacat vertical amb placa tipus aquapanel outdoor de knauf o
equivalent, amb ànima de ciment portland amb additius, reforçada per
ambdúes cares amb malla de fibra, de 12,5mm de gruix, col·locada
sobre perfileria d'acer galvanitzat (no inclosa a la partida) amb
fixacions mecàniques . s'inclou barrera impermeable a l'aigua tipus
tyvek stuccowrap o equivalent, malla superficial azul aquapanel
outdoor o equivalent, a tota la superfície per posterior arrebosat. inclou
part proporcional de pasta de juntes gris, cinta de malla per a juntes,
cargols especials, fixacions i resta d'elements. totalment acabat per
rebre imprimació, pintura o decoració. (la estructura de suport es la
mateixa que la de la partida pladur n 76/400 (60fv+12,5 al) (P - 90)

43,00 1.394,600 59.967,80

4 E811OUTD M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a qualsevol
alçada, amb morter d'acabat outdoor de knauf o equivalent,amb
acabat a definir per df, a base de ciment amb additus, amb acabat
remolinat. inclou imprimació prèvia outdoor de knauf o equivalent, com
a pont d'adherència sobre la placa aquapanel outdoor. (P - 88)

17,74 900,400 15.973,10

EUR
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5 E898EN01 M2 Pintat de paraments exteriors arrebossats o de formigó, amb pintures
naturals minerals a base de silicats, totalment resistents a la llum, s/
norma din 18363 2.4.1., amb un maxim d'un 5% en volum de
substàncies orgàniques, tipus keim-granital, o procosil, colors grup i s/
carta fabricant, aplicada amb tres capes: preparació i eliminació de les
capes sinteritzades i neteja del arrebossat amb keim-atzflussigkeit,
diluit i aplicat amb raspall i posterior neteja amb aigua 1¬ ma de
granital color o granital-grob si fos necessari, diluit amb spezial fixativ,
aplicada amb rodet o raspall, acabat amb granital color aplicat amb
rodet o pistola. (P - 107)

8,50 900,400 7.653,40

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.02.04 125.577,34

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 05 LLUERNARIS

1 E561FE02 U Fe.02_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total
de 1450x210 cm., format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10
mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de
gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini; amb perfils travessers d'alumini de 6x20 cm.
sobre estructura metàl·lica tubular de 4x10x20 mm i canaló perimetral
de xapa metàl·lica. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat
a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir
per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. (P - 42)

17.752,21 1,000 17.752,21

2 E561FE07 U Fe.07_subministrament i muntatge de lluernari, per un buit d'obra total
de 85x3740 cm., format per vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm
de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, de 8+8 mm de gruix, i
cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini; amb perfils travessers d'alumini de secció 52x150 mm.,
canaló perimetral estructural format per perfils en l de 180x170x10
mm. i perfils en t de 180x170x10 i xapes metàl·liques de remat, i
perfils tubulars de 60x30x3 mm. fixats al perfil en t, inclús aillament
tèrmic de 6 mm. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a
l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per
la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. (P - 43)

6.201,42 1,000 6.201,42

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.02.05 23.953,63

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 06 SERRALLERIA

EUR
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1 EB12001A M Be.01a_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 102 cm.
d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil de ferro
per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de
110x8 mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil
de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada
puntual d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm.,
formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix,
característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte,
p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 165)

232,56 23,590 5.486,09

2 EB12001B M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 105 cm.
d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades de
ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de
300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.;
clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de
vidre amb silicona neutre, fixada mecànicament, p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
(P - 166)

242,26 12,180 2.950,73

3 EB1201B2 M Be.01b_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 120 cm.
d'alçària total, amb fixació tipus ''h'' formada per pletines calibrades de
ferro soldades de 8 mm., dues pletines laterals de ferro per pintar de
300x8 mm. i una pletina inferior de ferro per pintar de 34x8 mm.;
clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús segellat de
vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil de ferro en l
de 120x120x10 mm. fixada mecànicament cada 500 mm., p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 167)

276,20 16,270 4.493,77

4 EB120002 M Be.02_subministrament i muntatge de barana de vidre, de 122 cm.
d'alçària total, amb fixació tipus ''cassoleta'' formada per perfil de ferro
per pintar en l de 120x50x8 mm. i pletina de ferro per pintar soldada de
110x8 mm., clavenda de vidre laminar de seguretat de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, unides amb butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
segellat de vidre amb silicona neutre, sistema de subjecció amb perfil
de ferro en l de 120x120x1.5 mm. fixada mecànicament, xapa doblada
puntual d'acer galvanitzat de 4 mm. d'espessor cada 887.5 mm.,
formació d'escopidor de planxa d'alumini de 2 mm. de gruix,
característiques i acabat segons especificacions i detalls del projecte,
p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,

261,65 19,110 5.000,13

EUR
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i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 159)

5 EB120003 M Be.03_subministrament i muntatge de passamà, format per perfil
tubular rectangular de 50x100x2 mm. de ferro, remats de perfil amb
xapa de ferro per pintar 50x100x2 mm., fixat mecànicament al
parament amb trams de 10 cm. de perfils de ferro en l de 50x50x4
mm. separats segons detalls de projecte, i soldats al perfil tubular. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 160)

184,07 8,710 1.603,25

6 EB120004 M Be.04_subministrament i muntatge de barana de 108 cm. d'alçada,
formada per passamà i muntants soldats de pletines de ferro de 50x5
mm., fixat mecànicament a l'estructura d'escala segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 161)

125,89 1,740 219,05

7 EB120005 M2 Be.05_subministrament i muntatge de barana, formada per bastiment,
passamà i brèndoles soldats de pletines de ferro de 50x5 mm., fixació
del passamà a les brèndoles i al bastiment mitjançant rodons de ferro
de 10 mm. de diàmetre, dolblats i soldats, fixat mecànicament del
bastiment a l'escala de formigó, amb trams de 10 cm. de perfils de
ferro en l de 70x70x3 mm. separats segons detalls de projecte, soldats
a pletines i fixats mecànicament a escala. tot el conjunt acabat amb
una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 162)

251,95 7,245 1.825,38

8 EB120006 U Be.06_subministrament i muntatge de conjunt de tancament exterior,
format per barana de 1347x120 cm., formada per pletines de ferro de
100x5 mm., amb una separació de 10 cm. entre pletines, soldades a
base de xapa de ferro doblada en forma de z de 200x200x100 mm. i 5
mm. de gruix, fixada mecànicament a muret de bloc de formigó; i una
porta batent de 95x90 cm., formada per bastiment i brèndoles de
pletines de ferro de 100x5 mm. soldades, inclús frontisses de ferro
vistes i sistema de tancament mitjançant passador (baldó) inferior. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 163)

1.954,15 1,000 1.954,15

9 EB120007 U Be.07_subministrament i muntatge de conjunt de tancament d'escala,
format per perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm., separats cada 40
mm., i fixats mecànicament a base d'escala i a cantell d'escala. inclou
passamà de pletines de ferro de 50x5 mm. fixades al parament
mitjançant rodons de ferro de 10 mm. de diàmetre, doblats i soldats
segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 164)

358,61 8,000 2.868,88

10 E86BFE04 U Fe.04_subministrament i muntatge de formació de caixa d'escala de
façana, format per folrat perimetral a coberta, laterals i sotaescala,
modulada segons plànols de projecte, amb una superfície aproximada

62.015,78 1,000 62.015,78

EUR
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de 47'00 m2 als laterals, 67'10 m2 a sotaescala i 65'64 m2 a coberta,
format per xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat
color blanc, amb aïllament de planca de poliestirè extruït xps, gruix i
característiques segons especificacions del projecte, fixades sobre
estructura de perfils metàl·lics tubulars quadrats de 30x30x3 mm., amb
perfilaria de mur cortina de wicona o equivalent, acabat lacat blanc ral
9016el, e=50-120 micras, perfils perimetrals de 80x60 mm., fixats
sobre perfil corregut superior, inferior i lateral, d'acer galvanitzat en l
de 100x100x6 mm. fixada mecànicament a l'estructura principal de
l'escala, segons especificacions del projecte, inclús formació de canaló
a trobada amb façana amb xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de
gruix, acabat lacat color blanc, connexionat a xarxa de sanejament;
dues portes pivotants de 120x256 cm., formada per bastiments de
perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb rebestiment per les dues cares
amb xapa plegada d'alumini de 1.5 mm. de gruix, acabat lacat color
blanc, fixades i clipades sobre bastiment, inclús manetes, pany de cop
i clau, barra antipànic, i tots els mecanismes i ferratges necessaris per
a la seva instal·lació i bon funcionament, model i característiques
segons especificacions del projecte; i una zona vidriada modulada
segons plànols de projecte, amb una superfície aproximada de 92'89
m2, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, unides amb butiral
acústic, i cambra d'aire de 14 mm., col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini, fixat a la perfileria amb silicona estructural, amb
perfileria perimetral a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 80x160x3 mm. fixat a perfil en l perimetral, i pletina
calibrada de 200x8 mm. fixada mecànicament a tubular. inclou folrat
perimetral amb platina calibrada de 2 mm. de gruix, fixat segons
especificacions del projecte, totes les gomes, juntes, ancoratges i
cargolam inox per a la seva instal·lació i bon funcionament. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 93)

11 E86BFE05 U Fe.05_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 1465x226 cm., format per 13 safates d'alumini de
82x226 cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; una
porta de 82x226 cm., d'una dulla pivotant, formada per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les
dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament; una porta de 150x226 cm., de dues fulles batents de
75x226 cm., i una porta de 157x226 cm., de dues fulles batents una de
75x226 cm. i l'altre de 82x226 cm., formades per bastidor de tub
d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per les
dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament, amb perforacions circulars de 50 cm. de diàmetre per
a ventilació, amb entremat metàl·lic de 3x50x50 mm. per evitar la
intrusió. inclou joc de pivots, manilles, baldons, pany, topall de terra,
fre i demés accessoris segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de
color blanc. inclús marc perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris,
peces especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 94)

7.107,77 1,000 7.107,77

12 E86BFE08 U Fe.08_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 339x250 cm., format per 4 safates d'alumini de 77x250
cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls

1.648,49 1,000 1.648,49

EUR
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de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. (P - 95)

13 E86BFE10 U Fe.10_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 1206x250 cm., format per 8 safates d'alumini de
115x250 cm. i 3 safates d'alumini de 96x250 cm., de xapa d'alumini de
1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades sobre
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm,
hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a subestructura de
tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 115x250 cm., d'una fulla
batent de 115x250 cm., formades per bastidor de tub d'acer,
característiques i dimensions segons projecte, acabat per les dues
cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons
detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i contrapany
cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris segons projecte.
tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de
xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés. (P - 96)

5.852,03 1,000 5.852,03

14 E86BFE11 U Fe.11_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 917x250 cm., format per 8 safates d'alumini de 115x250
cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls
de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. (P - 97)

4.450,84 1,000 4.450,84

15 E86BFE14 U Fe.14_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 905x250 cm., format per 10 safates d'alumini d'amplada
variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini
de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 146x250
cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de
tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per
les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i
contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés. (P - 98)

4.392,67 1,000 4.392,67

16 E86BFE15 U Fe.15_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 983x250 cm., format per 11 safates d'alumini d'amplada
variable entre 80 cm. i 73 cm., de 250 cm d'alçada, de xapa d'alumini

4.770,85 1,000 4.770,85

EUR
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de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls de projecte, fixades
sobre tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat mecànicament a
subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm.; i una porta de 146x250
cm., de dues fulles batents de 73x250 cm., formades per bastidor de
tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat per
les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i
contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés. (P - 99)

17 E86BFE17 U Fe.17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 431x250 cm., format per 7 safates d'alumini de 63x250
cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls
de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. tot el
conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc perimetral de xapa
plegada, p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i
necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant
la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls
de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides
es comprovaran a l'obra. (P - 100)

2.094,54 6,000 12.567,24

18 E86BFE18 U Fe.18_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 653x250 cm., format per una tarja fixe de vidre de
482x250 cm., de vidre aïllant d'una lluna incolora de 8 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor de 4+4 mm de gruix, i cambra
d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta de pi de
35x55 m.., amb perfileria a base d'omegues d'acer de 75x50x2 mm.
soldat sobre tubs metàl·lics superior de 50x50x1.5 mm. i inferior de
50x100x1.5 mm., acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de color blanc; i dues portes
de 85x250 cm., d'una fulla batent de 80x250 cm. de pas i 60mm de
gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 20 mm. de
gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble galze i
de 35x35 mm. de fusta de pi, amb un aïllament segons detalls i
especificacions del projecte, inclús frontisses, maneta d'acer inox fsb,
model 2374-05 o equivalent, bocaclau, pany cop i clau, cilindre
mestrejable, topall de terra i tancaportes, model segons
especificacions del projecte, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 101)

3.173,55 3,000 9.520,65

19 EASASE17 U Se17_subministrament i muntatge de tancament exterior, per un buit
d'obra total de 276x227 cm., format per 6 safates d'alumini de 46x227
cm., de xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades segons detalls
de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de gruix, fixat
mecànicament a subestructura de tubs d'alumini de 50x50 mm. inclou
2 portes pivotants de 46x227 cm cadascuna., formades per bastidor
de tub d'acer, característiques i dimensions segons projecte, acabat
per les dues cares amb xapa d'alumini de 1.5 mm. de gruix, plegades
segons detalls de projecte, fixades sobre tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 25 mm de
gruix, fixat mecànicament. inclou frontisses, manilles, bocaclau, pany i

1.219,93 1,000 1.219,93

EUR
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contrapany cop i clau, cilindre, topall de terra i demés accessoris
segons projecte. tot el conjunt acabat lacat de color blanc. inclús marc
perimetral de xapa plegada, p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés. (P - 145)

20 EASASE18 U Se18_subministrament i muntatge de porta d'accionament elèctric
tipus guillotina vertical d'1 full de vidre de seguretat per a un buit d'obra
total de 626x300 cm, formada per estructura de perfils tubulars d'acer
de 200x200x30 mm, per a suportar vidre de seguretat laminar de
6+6+6 mm amb butirals transparents. full equilibrat amb contrapesos
protegits amb calaixeres laterals de xapa d'acer galvanitzat, incloent
cargoleria, fixacions, juntes, guies, contrapesos, politges, mecanismes,
motorització, accessoris i resta d'elements. inclou resta d'elements i
mecanismes per a la seva correcte col.locació i instal.lacio´, i pintat
amb dues capes de mini i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a
escollir per df, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria. el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 146)

22.792,34 1,000 22.792,34

21 EASASE19 U Se19_subministrament i muntatge de conjunt de pas d'emergència de
dimensions 334x235x175 cm, format per xapes soldades de 10 mm de
gruix fixades a mur mitjançant estructura de suport amb tubs d'cer
galvanitzat de 60x20x2 mm, incloent fixacions mecàniques i pintat de
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt
sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així
com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 147)

441,28 1,000 441,28

22 EASASE20 M Se20_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit
de 30 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i
plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 30 cm. inclou acabat pintat amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 148)

34,50 66,390 2.290,46

23 EASASE21 M Se21_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit
de 51 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i
plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 51 cm. inclou acabat pintat amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 149)

45,79 3,270 149,73

24 EASASE22 M Se22_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit
de 31 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i
plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur inclinat de 31 cm. inclou acabat
pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic
d'acabat de color a escollir per df. inclou peces especials, així com
resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 150)

38,37 43,190 1.657,20

25 EASASE23 M Se23_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit
de 27 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i
plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 27 cm. inclou acabat pintat amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 151)

33,49 84,240 2.821,20

EUR
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26 EASASE24 M Se24_subministrament i muntatge d'escupidor per a coronació d'ampit
de 35 cm d'ample, amb xapa galvanitzada plegada de 3 mm de gruix i
plecs segons plànols de detall. inclou fixació mecànica al suport
mitjançant 2 perfils en l sobre mur de 35 cm. inclou acabat pintat amb
dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic d'acabat de
color a escollir per df. inclou peces especials, així com resta
d'accessoris, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada
segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 152)

69,44 184,800 12.832,51

27 EASASE25 U Se25_subministrament i muntatge de barret de xemeneia de 415x110
cm en planta, de 8 mm de gruix, amb costelles de 8 mm recolzat a
murs de fàbrica de 25 cm cadascun, per un ample total de 104 cm.
inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces
especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada
en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 153)

536,30 1,000 536,30

28 EASASE27 U Se26_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60 per a un
buit total d'obra de 252x438 cm, format per dues fulles batents de
125x438 cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i
xapa per ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes,
pany de cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de
16 cm, ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements
necessaris. inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant
i dues d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces
especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada
en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 154)

1.610,36 2,000 3.220,72

29 EASASE28 U Se27_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un
buit total d'obra de 100x223 cm, format per 1 fulla batent de 100x223
cm, inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per
ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de
cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm,
ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris.
inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces
especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada
en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 155)

399,71 2,000 799,42

30 EASASE29 U Se28_subministrament i muntatge de porta metàl.lica rf-60, per a un
buit total d'obra de 95x215 cm, format per 1 fulla batent de 95x215 cm,
inclou subestructura de perfils d'acer galvanitzat interior i xapa per
ambdues cares metàl.lica de 3 mm de gruix. inclou manetes, pany de
cop i clau, mecanismes i ferratges necessaris, bastiment de 16 cm,
ferratges, accessoris, peces especials i resta d'elements necessaris.
inclou acabat pintat amb dues mans de pintura antioxidant i dues
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df. inclou peces
especials, així com resta d'accessoris, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, el·laborada
en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. Inclou part
proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior
connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 156)

341,60 1,000 341,60

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.02.06 187.830,44

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

EUR
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Varis_1 07 REHABILITACIÓ FAÇANA

1 K88RQ302 M2 Reparació de parament amb revestiment de gruix 3 cm de morter amb
additius, mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre
blanc, acabat amb dues capes de líquid protector per a acabats tenyit
amb colorant (P - 231)

64,22 600,000 38.532,00

TOTAL Varis_1 01.01.01.02.02.07 38.532,00

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 08 VARIS

Varis_2 01 GÒNDOLA

1 K12CGOND U Submnistre i instal·lació de conjunt de gòndola pel manteniment i
neteja de la façana de l'edifici, model sg10 de la marca techgondola o
equivalent, disenyada i fabricada segons norma europea une-en 1808,
marcat ce ; inclòs carril de traslació amb erfil ipn 140 amb imprimació,
inclòs transport. tot segons especificacions de fabricant (P - 230)

44.014,62 1,000 44.014,62

TOTAL Varis_2 01.01.01.02.02.08.01 44.014,62

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 08 VARIS

Varis_2 02 REMATS

1 E8JACORO M Subministre i col·locació de coronament de paret de 50cm de gruix,
amb planxa preformada d'alumini anoditzat de 2mm de gruix, de fins a
100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb plecs segons detalls
de projecte per formació de goteró, amb pendent cap a l'interior,
col.locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i tacs de nylon,
sobre taulell de dm hidròfug de 16mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat ancorada a l'obra.
inclou resta d'elements necessaris per deixar completament col·locat
el revestiment. tot segons detalls de plànols i indicacions de df. (P -
111)

31,50 185,200 5.833,80

TOTAL Varis_2 01.01.01.02.02.08.02 5.833,80

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol 02 FAÇANES

Varis_1 08 VARIS

Varis_2 03 SORTIDES VENTILACIÓ

EUR
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1 E881M130 M2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat (P
- 102)

20,08 28,000 562,24

2 E8Z1A16C M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
pvc de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 113)

3,84 28,000 107,52

TOTAL Varis_2 01.01.01.02.02.08.03 669,76

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 02 TANCAMENTS PRIMARIS

SubCapítol ZZ NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el
pressupost, les mostres necessàries per a la correcte realització de les
partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i
model especificat o equivalent. per a poder modificar qualsevol dels
materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica
necessària i la posterior autorització de la df acceptant el canvi de
material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el material
prescrit en projecte (P - 233)

0,00 1,000 0,00

TOTAL SubCapítol 01.01.01.02.ZZ 0,00

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 03 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS

SubCapítol 01 DIVISIONS INTERIORS

Varis_1 01 BLOC

1 E618566K M2 E2c_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter, categoria i, segons la norma une-en
771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica,
per a complir una ei120, segons el db-si seguretat en cas d'incendi del
codi tècnic de l'edificació. (P - 55)

28,60 1.082,060 30.946,92

2 E618BLRF M2 E2d_paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter i amb àrids densos, categoria i, segons la
norma une-en 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedra granítica, per a complir una ei180, segons el db-si seguretat en
cas d'incendi del codi tècnic de l'edificació. (P - 56)

29,61 1.492,710 44.199,14

3 E7J51391 M Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual (P - 84)

9,56 85,800 820,25

4 E7J21191 M Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm, col.locat a pressió a l'interior del junt (P - 83)

2,28 85,800 195,62

5 E61Z300H Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 58)

2,40 4.846,048 11.630,52

EUR
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6 E61ZQ025 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per
a parets de blocs de morter de ciment (P - 59)

100,18 100,442 10.062,28

7 E6182J2K M2 R2a_trasdossat amb paret de 11 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x110 mm, de morter, categoria i, segons la norma une-en
771-3, de ciment gris d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 54)

19,33 194,400 3.757,75

TOTAL Varis_1 01.01.01.03.01.01 101.612,48

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 03 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS

SubCapítol 02 FUSTERIES INTERIORS

Varis_1 01 FUSTERIES INTERIORS

1 EB14PAF1 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà de fusta de pi pintat,
amb forma trapezoidal i secció 15-40x200mm, segons plànolls de
detall, ancorat a parament vertical amb rastrell de fusta de pi de
40x50mm, col·locat tot amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del
conjunt a l'esmalt sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a
escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta
realització de la partida. tot segons plànols de detalls de projecte i
indicacions de df. comprovació de mides a obra. (P - 191)

66,67 50,100 3.340,17

2 EB14PAF2 M Subministre i col·locació de conjunt de passamà rectangular de fusta
de pi pintat, de secció 40x60mm, segons plànolls de detall, ancorat a
parament vertical amb rastrell de fusta de pi de 40x40mm, col·locat tot
amb fixacions mecàniques. inclou el pintat del conjunt a l'esmalt
sintètic, amb 1 capa sellegadora i 2 d'acabat, color a escollir per df, i la
resta d'elements necessaris per a la correcta realització de la partida.
tot segons plànols de detalls de projecte i indicacions de df.
comprovació de mides a obra. (P - 192)

41,36 19,200 794,11

3 1A230TC1 U T.c1_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un
buit d'obra total de 300x250 cm., format per una porta batent metàl.lica
d'una fulla, de 105x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una
fulla de 193x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat
amb fulla i integrat amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb
una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons
especificacions del projecte. inclou passador incorporat en panell
batent, model segons especificacions del projecte. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 4)

1.818,20 2,000 3.636,40

4 1A230TC2 U T.c2_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un
buit d'obra total de 322x250 cm., format per una porta batent metàl.lica
d'una fulla, de 90x250cm de pas, i un panell batent metàl·lic d'una fulla
de 232x250 cm. de pas, formats per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat
amb fulla i integrat amb pànell batent, i prebastiment d'acer galvanitzat
(element complert homologat per resistència al foc especificada), amb
una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45
db(a), inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons

2.007,29 1,000 2.007,29

EUR
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especificacions del projecte, amb una resistència de tot el conjunt al
foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i
resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou passador
incorporat en panell batent, model segons especificacions del projecte.
tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a
l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a
definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés. (P - 5)

5 1A230TC3 U T.c3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 80x220 cm., format per una porta de pas pivotants de 80x220
cm. i 60 mm de gruix, pannellat per les dues cares amb tauler de fibres
de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, hidròfug, de 16
mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta massisa amb doble
galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc de pivots regulables
en alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model 2374-05 o
equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o equivalent, pany cop bmh
d'acer inox o equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent, fre
encastat a terra geze o equivalent. inclou premarc ancorat al forjat. tot
el conjunt acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora
i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús formació de pas
d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés. (P - 6)

572,94 1,000 572,94

6 1A230TC4 U T.c4_subministrament i muntatge de conjunt de fusteria interior, per un
buit d'obra total de 270x220 cm., format per tres portes de pas
pivotants de 90x220 cm. i 60mm de gruix, pannellat per les dues cares
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana,
dm, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb doble galze, bastiment de fusta
massisa amb doble galze i de dimensions segons divisòria, inclús joc
de pivots regulables en alçada geze o equivalent, manilles d'acer inox
fsb, model 2374-05 o equivalent, baldons d'acer inox rodó fsb o
equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de terra
d'acer inox fsb o equivalent, fre encastat a terra geze o equivalent. tot
el conjunt acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora
i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús formació de pas
d'instal·lacions i mecanismes elèctrics, p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés. (P - 7)

1.910,51 1,000 1.910,51

7 1A23TPI1 U T.pi1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit
d'obra total de 294x250 cm., format per un panell batent metàl·lic
d'una fulla de 294x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer
galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per
resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc especificada), acabat per
una cara amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, dm, ignífug, de 16 mm de gruix, amb una resistència de tot el
conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges,
manetes i resta d'elements segons especificacions del projecte. inclou
passador incorporat en panell batent, model segons especificacions
del projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant,
acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i

1.435,18 1,000 1.435,18

EUR
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detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés. (P - 15)

8 1A23TPI2 U T.pi2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit
d'obra total de 110x250 cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla
de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat,
segons especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat, acabat per una cara amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, dm, ignífug, de
16 mm de gruix, amb un aïllament acústic de 45 db(a), inclús
frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles
d'acer inox fsb, model 2374-05 o equivalent, bocaclau d'acer inox rodó
fsb o equivalent, pany cop i clau bmh d'acer inox o equivalent, cilindre
keso perfil europeu maestrejable o equivalent i topall de terra d'acer
inox fsb o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 16)

833,97 4,000 3.335,88

9 1A23TPA1 U T.pa1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit
d'obra total de 90x250 cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla
de 90x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat
amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de
tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles
d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes
ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 12)

785,50 17,000 13.353,50

10 1A23BPA1 U T.pa1'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit
d'obra total de 90x220 cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla
de 90x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat
amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de
tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles
d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes
ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 11)

737,01 16,000 11.792,16

11 1A23TPA2 U T.pa2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit
d'obra total de 110x250 cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla
de 110x250 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc

833,97 5,000 4.169,85

EUR
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especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat
amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de
tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles
d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes
ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 13)

12 1A23XPA2 U T.pa2'_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit
d'obra total de 110x220 cm., format per una porta metàl·lica d'una fulla
de 110x220 cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat
reomplert de fibres (element complert homologat per resistència al foc
especificada), segons especificacions de projecte, bastiment enrasat
amb fulla, i prebastiment d'acer galvanitzat (element complert
homologat per resistència al foc especificada), amb una resistència de
tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús
frontisses ocultes d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles
d'acer inox fsb, model 1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o
equivalent, topall de terra d'acer inox fsb o equivalent i tancaportes
ocult geze o equivalent. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 17)

833,97 5,000 4.169,85

13 1A23TPA3 U T.pa3_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit
d'obra total de 121x220 cm., format per una porta metàl·lica de dues
fulles batents, una de 82x220 cm. i l'altre de 39x220 cm. de pas,
format per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla, i
prebastiment d'acer galvanitzat (element complert homologat per
resistència al foc especificada), amb una resistència de tot el conjunt
al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a), inclús frontisses ocultes
d'acer inox reforçades kss o equivalent, manilles d'acer inox fsb, model
1035 o equivalent, pany cop bmh d'acer inox o equivalent, topall de
terra d'acer inox fsb o equivalent, tancaportes ocult geze o equivalent i
passador incorporat a cantell de fulla petita. tot el conjunt amb dues
mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb
una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús
p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 14)

882,46 1,000 882,46

14 1A230TE1 U T.e1_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 323x220 cm., format per un panell corredís metàl·lic de
320x220 cm., amb porta d'emergència incorporada, de 80x220cm.,
formats per bastiment d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element
complert homologat per resistència al foc especificada), segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment
d'acer galvanitzat (element complert homologat per resistència al foc
especificada), amb una resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i
aïllament acústic de 45 db(a), inclús ferratges, manetes i resta
d'elements segons especificacions del projecte. inclou sistema
d'accionament per gravetat, sistema de detecció d'incendis i rearmat

2.214,72 1,000 2.214,72

EUR
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manual, model i característiques segons especificacions del projecte i
indicacions de la df. tot el conjunt amb dues mans de pintura
antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 8)

15 1A230TE2 U T.e2_subministrament i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 765x244 cm., format per un panell corredís metàl·lic múltiple
de tres fulles de 255x244 cm. cadascuna, amb una porta d'emergència
incorporada en una d'elles, de 80x220cm., formats per bastiment
d'acer galvanitzat reomplert de fibres (element complert homologat per
resistència al foc especificada), segons especificacions de projecte,
bastiment enrasat amb fulla i prebastiment d'acer galvanitzat (element
complert homologat per resistència al foc especificada), amb una
resistència de tot el conjunt al foc ei-60 i aïllament acústic de 45 db(a),
inclús ferratges, manetes i resta d'elements segons especificacions del
projecte. inclou sistema d'accionament per gravetat, sistema de
detecció d'incendis i rearmat manual, model i característiques segons
especificacions del projecte i indicacions de la df. tot el conjunt amb
dues mans de pintura antioxidant, acabat pintat a l'esmalt semilaca,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva
correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
Inclou part proporcional de preinstal.lació de senyal i elèctrica per a
posterior connexió de pany elèctric de control d'accés. (P - 9)

5.801,76 1,000 5.801,76

16 1A230TE3 U T.e3_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada, per
un buit d'obra total de 586x244 cm., format per una porta corredissa de
586x244 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220
cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment
d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb equip d'automatisme
rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta, inclús
sistema de desplaçament penjat, amb guia inferior, topalls, cobreguia,
agafadors, ferratges, manetes, passadors, pany de contacte, barra
antipànic per la porta peatonal, elements de fixació a obra i demés
accessoris necessaris i resta d'elements segons especificacions del
projecte. tot el conjunt amb dues mans de pintura antioxidant, acabat
pintat a l'esmalt semilaca, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus
per plaça d'aparcament i set de reserva, p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de
preinstal.lació de senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany
elèctric de control d'accés. (P - 10)

8.736,85 1,000 8.736,85

TOTAL Varis_1 01.01.01.03.02.01 68.153,63
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1 EB120S01 U Se.01_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 70 cm.
d'amplada i 430 cm. de llargada, formada per dues platines de laterals
de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte, i 17
graons de 17.8x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de
gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
(P - 168)

4.173,76 1,000 4.173,76

2 EB120S02 U Se.02_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100
cm. d'amplada i 215 cm. de llargada, formada per dues platines de
laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte,
i 6 graons de 18x25 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de
gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
(P - 169)

2.297,44 1,000 2.297,44

3 EB120S03 U Se.03_subministrament i muntatge d'escala metàl·lica recta, de 100
cm. d'amplada i 172 cm. de llargada, formada per dues platines de
laterals de 10x200 cm., espessor segons especificacions del projecte,
i 4 graons de 15x28 cm., de xapa perforada llagrimada de 3 mm. de
gruix d'acer plegada sobre subestructura tubular de 3x30x30 mm. tot
el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris i material auxiliar i necessari per a la seva correcta
execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament
col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions
de la df. elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra.
(P - 170)

1.838,78 1,000 1.838,78

4 EB120S04 U Se.04_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per
unes dimensions totals de 424x305 cm., formada per dues portes
batents, de 110x305 cm. i l'altre de 307x305 cm., formades per
bastiment de perfis tubulars metàl:lics rectangulars de 50x50x3 mm.,
brèndoles verticals de perfils tubulars metàlics de 20x50x2 mm.
soldats a bastiment i separats 100 mm., amb bastiment de perfils
metàl·lics rectangulars de 100x50x3 mm. i perfils en l de 160x80x3
mm. soldats a perfil rectangular i fixats mecànicament a mur de
formigó, segons especificacions del projecte. inclou manetes, pany de
cop i clau, barra antipànic per a porta petita, baldó inferior a porta
gran, mecanismes, ferratges i accessoris, model i característiques
segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 171)

2.512,13 1,000 2.512,13

5 EB120S05 U Se.05_subministrament i muntatge de porta de garatge motoritzada,
per un buit d'obra total de 323x250 cm., format per una porta basculant
de 313x250 cm., amb una porta d'accés peatonal integrada de 90x220
cm. de pas, format per bastiment d'acer galvanitzat, segons
especificacions de projecte, bastiment enrasat amb fulla i prebastiment
d'acer galvanitzat, d'obertura automàtica amb equip d'automatisme
rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta, inclús joc de
ferraments, tirants de subjecció, ferratges, manetes, passadors, pany
de contacte, barra antipànic per la porta peatonal, elements de fixació
a obra i demés accessoris necessaris i resta d'elements segons

1.570,18 1,000 1.570,18

EUR
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especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús un emissors radiocomandament i claus
per plaça d'aparcament i set de reserva, p/p d'accessoris i material
auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra,
deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons plànols i
detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les
mides es comprovaran a l'obra. (P - 172)

6 EB120S06 U Se.06_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per
unes dimensions totals de 365x100 cm., formada per una reixa a base
de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm.
soldats, separació entre perfils de 5 cm., bastiment perimetral de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats
mecànicament a remat de formigó, i marc perimetral: perfil d'acer
galvanitzat en l de 150x75x3 mm. fixat mecànicament a formigó,
segons especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una
capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces
especials i material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució,
i ajust final a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i
acabada segons plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df.
elaborada en taller. totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 173)

888,99 2,000 1.777,98

7 EB120S07 U Se.07_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per
unes dimensions totals de 419x665 cm., formada per una estructura
principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i
bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat
de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 174)

6.758,73 1,000 6.758,73

8 EB120S08 U Se.08_subministre i muntatge de reixa de ventilació metàl·lica, per
unes dimensions totals de 3110x250 cm., formada per una estructura
principal a base de bastiment i travessers de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm., fixada a formigó
mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars rectangulars d'acer
galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació entre perfils de 5 cm., i
bastiment perimetral de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat
de 100x30x3 mm., fixats mecànicament a l'estructura principal, i marc
perimetral a base de perfils d'acer galvanitzat de perfils en l de
150x75x3 mm., fixats mecànicament a estructura principal, segons
especificacions del projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de
mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa segelladora i dues d'acabat,
color a definir per la df. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 175)

18.852,25 1,000 18.852,25

9 EB120S09 U Se.09_subministre i muntatge de conjunt de tancament, per unes
dimensions totals de 1335x408 cm., format per una porta d'una fulla
batent de 167x408 cm., formada per un bastiment perimetral de perfils
tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats
mecànicament a estructura principal, marc perimetral perfil en l d'acer
galvanitzat de 50x30x3 mm. soldada a bastiment, chapa e=8mm
soldada al perfil en l i acabat per una de les cares amb formigó ''in
situ'', segons especificacions i detalls de projecte; i una reixa de
ventilació metàl·lica, per unes dimensions totals de 1168x408 cm.,
formada per una estructura principal a base de bastiment i travessers
de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat de 150x50x5 mm.,
fixada a formigó mecànicament, una reixa a base de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat de 50x20x2 mm. soldats, separació
entre perfils de 5 cm., i bastiment perimetral de perfils tubulars

13.208,25 1,000 13.208,25

EUR
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rectangulars d'acer galvanitzat de 100x30x3 mm., fixats mecànicament
a l'estructura principal, i marc perimetral a base de perfils d'acer
galvanitzat de perfils en l de 150x75x3 mm., fixats mecànicament a
estructura principal, segons especificacions del projecte. inclou
manetes, pany de cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris,
model i característiques segons especificacions del projecte. tot el
conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 176)

10 EB120S10 U Se.10_subministre i muntatge de marxapeu, per unes dimensions
totals de 366 cm. de longitud, format per una xapa d'acer natural, de 3
mm. de gruix, de 68 cm. de desembolupament, com a màxim, amb
tres plecs, segons detalls de projecte, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre tac de fusta, dimensions i característiques segons
especificacions i detalls del projecte. tot el conjunt acabat envernissat.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 177)

208,58 1,000 208,58

11 EB120S11 U Se.11_subministre i muntatge de marc perimetral metàl·lic, per un buit
de dimensions totals de 85x210 cm., format per una xapa d'acer
natural, de 3 mm. de gruix, de 85 cm. de desembolupament, segons
detalls de projecte, muntat i col.locat a l'obra amb soldadura. tot el
conjunt acabat envernissat. inclús p/p d'accessoris, peces especials i
material auxiliar i necessari per a la seva correcta execució, i ajust final
a l'obra, deixant la fusteria perfectament col.locada i acabada segons
plànols i detalls de fusteria, i indicacions de la df. elaborada en taller.
totes les mides es comprovaran a l'obra. (P - 178)

587,89 1,000 587,89

12 EB120S12 U Se.12_subministre i muntatge de tarja de vidre fixe, per unes
dimensions totals de 40x240 cm., amb vidre aïllant de dos vidres de
seguretat incolor, amb butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i
cambra d'aire intermitja de 8 mm., col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini; i premarc, bastiment i llistonet de peltina de ferro
de 150x5 mm., 200x5 mm. i 25x5 mm. respectibament. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. (P - 179)

348,39 1,000 348,39

13 EB120S13 U Se.13_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 100x215 cm., format per una porta batent metàl·lica d'una
fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes
d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de
cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés. (P - 180)

343,53 1,000 343,53

14 EB12BS13 U Se.13'_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 100x215 cm., format per una porta batent metàl·lica d'una
fulla, de 85x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes
d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de

343,53 1,000 343,53

EUR
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cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés. (P - 185)

15 EB120S14 U Se.14_subministre i muntatge de fusteria interior, per un buit d'obra
total de 75x215 cm., format per una porta batent metàl·lica d'una fulla,
de 65x210 cm. de pas, amb bastidor de tub d'acer, dues planxes
d'acer i bastiment de 16 cm., dimensions i característiques del conjunt
segóns detalls i especificacions del projecte. inclou manetes, pany de
cop i clau, mecanismes, ferratges i accessoris, model i
característiques segons especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés. (P - 181)

246,57 1,000 246,57

16 EB120S15 U Se.15_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per
unes dimensions totals de 1953 cm. i alçada variable entre 214 cm. i
150 cm., formada per tres portes pivotants, dues de 316x214 cm. i una
de 356x150 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular
rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3
mm, soldades a base separades cada 100mm., i rigiditzador de
brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm.
soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a
paviment; i una tarja fixe intermitja de 954 cm. i alçada variable,
formada a base de perfil metàl·lic tubular rectangular de 50x160x6
mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3 mm. soldades a base
separades cada 100 mm., i rigiditzador de brèndoles amb perfil
metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm. soldat a brèndoles,
fixada a paviment mitjançant dos perfils tubulars quadrats de 30x30x3
mm. fixats mecànicament a paviment i soldat a base de barana a
posteriori, tot segons especificacions del projecte. inclou formació de
rampa d'accés de vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm.
de gruix, acabat envernissat, segons detalls i especificacions del
projecte. tot el conjunt acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df.
inclús p/p d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari
per a la seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés. (P - 182)

12.067,51 1,000 12.067,51

17 EB120S16 U Se.16_subministre i muntatge de tancament exterior metàl·lic, per
unes dimensions totals de 3050 cm. i alçada variable entre 245 cm. i
197 cm., formada per dues portes pivotants, una de 152x245 cm. i una
de 404x197 cm., formades a base de perfil metàl·lic tubular
rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de 160x80x3
mm, soldades a base separades cada 100 mm., i rigiditzador de
brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de 50x30x3 mm.
soldat a brèndoles, inclús pivot d'accionament elèctric encastat a
paviment a la porta gran, i pivot, tancament amb pany i clau, control
remot i barra d'accionament antipànic a la porta petita, i 2 unitats de
perfil tubular rectangular de 80x30x2 mm. soldats al perfil en l per a
instal·lació de pany; i un dues targes fixes intermiges, una de 1917 cm.
i l'altre de 575 cm., i alçada variable, formada a base de perfil metàl·lic
tubular rectangular de 50x160x6 mm., brèndoles de perfils en l de

22.880,54 1,000 22.880,54

EUR
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160x80x3 mm. soldades a base separades cada 100 mm., i
rigiditzador de brèndoles amb perfil metàl.lic tubular rectangular de
50x30x3 mm. soldat a brèndoles, fixada a paviment mitjançant dos
perfils tubulars quadrats de 30x30x3 mm. fixats mecànicament a
paviment i soldat a base de barana a posteriori, tot segons
especificacions del projecte. inclou formació de rampa d'accés de
vehicles amb xapa d'acer color natural de 12 mm. de gruix, acabat
envernissat, segons detalls i especificacions del projecte. tot el conjunt
acabat amb una capa de mini, i pintat a l'esmalt, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color a definir per la df. inclús p/p
d'accessoris, peces especials i material auxiliar i necessari per a la
seva correcta execució, i ajust final a l'obra, deixant la fusteria
perfectament col.locada i acabada segons plànols i detalls de fusteria,
i indicacions de la df. elaborada en taller. totes les mides es
comprovaran a l'obra. Inclou part proporcional de preinstal.lació de
senyal i elèctrica per a posterior connexió de pany elèctric de control
d'accés. (P - 183)

18 EB12XTEN M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior,
format per malla metàl·lica tipus x-tend de la casa carltahl o
equivalent, de cables d'acer inoxidable, cable de diàmetre 1,5mm,
format del rombe de la malla 80x139mm, amb cable perimetral de
8mm de diàmetre d'acer inoxidable, ancorada a llosa d'escala,
s/detalls, inclosos ulls premsats, terminals de muntatge, anelles i resta
de ferratges i d'elements necessaris de la casa carl stahl o equivalent
s/plànols. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb
una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df,
muntatge del conjunt per empresa especialitzada i homologada, així
com elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra
de tot el conjunt. tot segons plànols de detall, indicacions de df i del
fabricant. comprovació de mides a obra. (P - 190)

199,61 110,140 21.985,05

19 EB12REMA M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior,
format per malla electrosoldada d'acer, amb pas de malla
100x100x10mm,amb perfils perimetrals i ancorada a llosa d'escala
amb perfils d'acer tipus l50x50x5mm i l40x45x5mm i pletines de secció
5x50mm, ancorats amb fixacions mecàniques. inclou el pintat dels
elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues
d'acabat ,color a escollir per la df, així com elements necessaris per la
correcta col·locació i acabat en obra de tot el conjunt.. tot segons
plànols de detall i indicacions de df comprovació de mides a obra. (P -
187)

91,83 56,375 5.176,92

20 EB12RETU M2 Subministre i col·locació de conjunt de tancament d'escala interior,
format per perfils tubulars verticals d'acer pintat, de secció
30x30x3mm, col·locats cada 100mm sobre perfils angulars
50x50x5mm i platina 10x150mm i ancorats a llosa de formigó amb
fixacions mecàniques. inclou el pintat dels elements d'acer a l'esmalt
sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir
per la df, així com elements necessaris per la correcta col·locació i
acabat en obra de tot el conjunt. . tot segons plànols de detall i
indicacions de df comprovació de mides a obra. (P - 188)

122,39 10,000 1.223,90

21 EB14PAQU M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior
format per perfil tubular rectangular d'acer de secció 50x100.2mm,
fixat amb pletina metàl·lica d'acer massissa de secció 50x50x4mm per
a subjecció de passamà, ancorada a parament vertical cada 100 cm
mitjançant fixacions mecàniques, tot segons plànols de detall. inclou
remats finals del passamà així com l'acabat pintat de tots els elements
metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat,
color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta
realització de la partida. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra. (P - 193)

38,75 4,500 174,38

22 EB14PARO M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior
format per perfil tubular circular d'acer de 30mm de diàmetre, fixat a
reixa vertical amb rodons massissos d'acer de diàmetre 8mm, soldats
cada 100 cm, tot segons plànols de detall. inclou remats finals del
passamà així com l'acabat pintat de tots els elements metàl·lics a
l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat, color a
escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta
realització de la partida. . tot segons plànols de detall i indicacions de

36,72 21,000 771,12

EUR
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df comprovació de mides a obra. (P - 195)

23 EB14PARE M Subministre i col.locació de conjunt de passamà d'escala interior
format per pletina massissa d'acer de secció 5x50mm, fixada a
tubulars verticals amb rodons massissos d'acer de 10mm de diàmetre,
tot segons plànols de detall. inclou l'acabat pintat de tots els elements
metàl·lics a l'esmalt sintètic , amb una capa d'imprimació i 2 d'acabat,
color a escollir per df, i la resta d'elements necessaris per a la correcta
realització de la partida.. tot segons plànols de detall i indicacions de df
comprovació de mides a obra. (P - 194)

34,68 7,500 260,10

24 EB12BVID M Subministre i co·locació de conjunt de barana de vidre, de 120cm
d'alçada, formada per vidre laminar 8+8mm amb butiral tansparent,
amb cantells polits, col·locat amb silicona sobre pletines d'acer de
10mm, en forma d'u, secció segons plànols de detall, i perfils d'acer en
l150x150mm, i ancorades a forjat amb fixacions mecàniques. inclou
passamà superior calibrat amb forma de u amb pletines. inclou el
pintat dels elements d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'antioxidant i dues d'acabat ,color a escollir per la df, així com
elements necessaris per la correcta col·locació i acabat en obra de tot
el conjunt. tot segons plànols de detall i indicacions de df comprovació
de mides a obra. (P - 186)

162,37 5,300 860,56

25 EB12BAMU M Subministre i co·locació de conjunt de barana, de 120cm d'alçada
total, formada per passamà superior, inferior i muntants cada 150cm,
tot amb pletina d'acer de secció 5x50mm, soldats entre si i soldada a
pletina d'acer de secció 5x250mm col·locada amb fixacions
mecàniques sobre forjat. inclou el pintat dels elements d'acer a
l'esmalt sintètic, amb una capa d'antioxidant i dues d'acabat ,color a
escollir per la df, així com elements necessaris per la correcta
col·locació i acabat en obra de tot el conjunt. tot segons plànols de
detall i indicacions de df comprovació de mides a obra. (P - 184)

66,51 23,200 1.543,03

TOTAL Varis_1 01.01.01.03.02.02 122.011,10

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 03 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS

SubCapítol 02 FUSTERIES INTERIORS

Varis_1 03 VARIS

1 E612B51K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment cem ii. c.amid.:
m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2. (P - 53)

28,05 50,000 1.402,50

2 E8KAESCU M Subministrament i col·locació d'escopidor de xapa d'alumini lacat del
mateix color que les fusteries, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, gruix 1,5 mm, desenvolupament 35 cm. i 4 plecs, amb
clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits de finestra,
els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les
portes exteriors, etc., compost d'un taulell de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, espessor segons projecte,
una planxa de poliestirè expandit eps d'alta densitat, segons une-en
13163, de 20 mm de gruix, perfil estructural tubular i perfil perimetral
en u d'acer galvanitzat, dimensions segons detalls, i una capa de
regularització de morter de ciment hidròfug, creant un pendent
suficient per a evacuar l'aigua, sobre la qual s'aplica l'adhesiu
bituminós d'aplicació en fred per a xapes metàl·liques, que serveix de
base al perfil de alumini. inclús segellat entre peces i unions amb els
murs i fusteries. inclús p/p de peces especials i resta d'elements
auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la partida, deixant
la partida perfectament acabada segons especificacions dels plànols i
detalls del projecte i les indicacions de la df. els materials emprats
disposaran de marcetge ce. c.ami.: ml d'obertura on va l'escopidor. (P

24,99 50,000 1.249,50

EUR
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- 112)

3 E93ARE20 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 2 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. c.amid.: m2 de
superficie mesurada en planta descomptant forats més grans d'1m2.
(P - 117)

5,12 50,000 256,00

4 E9DCGRES M2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic en format
20x20 cm., de color a escollir per df, de proyecto dos o equivalent, en
acabat natural, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu c1 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888) (P - 118)

25,13 50,000 1.256,50

5 E9U7ARMA M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de
25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col.locat amb tacs d´expansió i cargols (P - 132)

6,60 50,000 330,00

6 E824GRES M2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajoles de gres porcellànic
en format 20x20 cm., en color negre de proyecto dos o equivalent, en
acabat natural, col.locades a l'estesa amb morter adhesiu c1 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888), inclòs repercussió
de cantoneres de pvc. c.amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2 (P - 89)

22,41 50,000 1.120,50

7 E86AEMP1 M2 Aplacat de paraments verticals amb planxa d'acer llisa per pintar, d'1.4
mm de gruix, fixada a subestructura de suport d'acer galvanitzat,
secció segons detalls. inclús p/p de juntes, peces especials i resta
d'elements auxiliars i necessàris per a la correcta execució de la
partida, deixant la coberta perfectament acabada segons
especificacions dels plànols i detalls del projecte i les indicacions de la
df. els materials emprats disposaran de marcetge ce. c.amid.: m2 de
paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2. (P - 92)

40,97 15,000 614,55

8 E844DM16 M2 Cel ras amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques per a
revestir, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada.
inclòs tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i
repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. inclús
p/p de peces especials i resta d'elements auxiliars i necessàris per a la
correcta execució de la partida, deixant la partida perfectament
acabada segons especificacions dels plànols i detalls del projecte i les
indicacions de la df. els materials emprats disposaran de marcetge ce.
c.amid.: m2 de sostre descomptant forats més grans d'1m2 i comptant
el remat de canvis de nivell d'1m d'alçada. (P - 91)

23,49 50,000 1.174,50

9 EB14SI04 M Si04_subministrament i muntatge de passamà de tub d'acer
galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb pletines d'acer galvanitzat
col·locades a la mateixa distància en cada tram, amb un màxim de
2.00 m.,, fixat a l'estructura o la paret existent. inclou els remats als
extrems format per pletines d'acer galvanitzat, cantell soldat i polit,
embellidor circular de 50 mm., de xapa d'acer galvanitzat, de 2 mm
d'espessor, col·locat amb cargola avellanats. tot segons plànol de
detall de projecte. (P - 196)

47,19 10,000 471,90

10 EDN1SI05 U Si05_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular
de 40x150 cm., format per lames en z de xapa plegada d'acer
galvanitzat de 1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs
d'acer galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb
coberta i remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer
galvanitzat i lacat de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport
mitjançant tubs i plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm,
fixades mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot muntat
segons especificacions de plànols i indicacions de ls df. (P - 204)

493,90 8,000 3.951,20

11 EDN1SI5B U Si05b_subministrament i muntatge de barret de ventilació rectangular
en l de 175 cm. en el costat mes llarg i 60 cm. en el mes curt, i 40 cm.
d'ample, format per lames en z de xapa plegada d'acer galvanitzat de
1.50 mm d'espessor, amb subestructura interior de tubs d'acer
galvanitzat de 100x100 mm., 100x50 mm i 50x25 mm.; amb coberta i
remats de cantonades i minvells de xapa llisa d'acer galvanitzat i lacat
de 2mm de gruix. inclús p/p de fixació a suport mitjançant tubs i
plaques d'acer galvanitzat en calent de 20x20x8mm, fixades
mecànicament al suport de tancament ceràmic. tot muntat segons
especificacions de plànols i indicacions de ls df. (P - 205)

624,76 2,000 1.249,52

EUR
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12 EASASI00 M2 Subministrament i muntatge de tancament inclinat metàl.lic de
ventilació de garatge, formada per estructura de suport formada per
tubulars d'acer galvanitzat amb perfils de secció segons plànols i
detalls, recoberta amb lames de z de xapa plegada d'acer galvanitzat
de 1,5 mm de gruix, acabat pintat de color a escollir per df amb pintura
a l'esmalt prèvia imprimació fosfatant. inclou pletines i resta d'elements
auxiliars i necessaris per a deixar el tancament completament acabat
segons plànols i detalls de projecte, normativa vigent, i indicacions de
la df. inclou pintat del conjunt d'elements metàl.lics amb dues mans
d'esmalt sintètic d'acabat de color a escollir per df i dues mans
d'imprimació fosfatant prèvia. (P - 157)

88,60 15,000 1.329,00

TOTAL Varis_1 01.01.01.03.02.03 14.405,67

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 03 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS

SubCapítol ZZ NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el
pressupost, les mostres necessàries per a la correcte realització de les
partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i
model especificat o equivalent. per a poder modificar qualsevol dels
materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica
necessària i la posterior autorització de la df acceptant el canvi de
material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el material
prescrit en projecte (P - 233)

0,00 1,000 0,00

TOTAL SubCapítol 01.01.01.03.ZZ 0,00

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ACABATS INTERIORS

SubCapítol 01 PAVIMENTS

Varis_1 02 PAVIMENT DE FORMIGÓ

1 E9G11CN0 M2 P2_paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix, inclosa
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m,
segons une 36092. (P - 119)

9,63 3.852,805 37.102,51

2 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7
kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i remolinat mecànic (P - 123)

10,62 3.870,805 41.107,95

3 E9GZAA41 M Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de pvc de 4
cm d'alçària, col.locat amb el mateix formigó (P - 125)

2,94 583,000 1.714,02

4 E9Z5TTFO M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments de
formigó, tipus 446/n-030, de la casa deflex o equivalent, amb un ample
total ocult de 150 mm, formada per estructura d'alumini i junta de pvc,
color a escollir per df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia
col.locació del paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions
de df. (P - 143)

25,90 35,500 919,45

5 E9Z3POLI M2 P2a_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà,
aplicada en tres capes, amb adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas
de malla de 420micres a la zona de corbes, la primera capa (més
pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en volum de poliuretà, la

13,31 1.994,760 26.550,26

EUR
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segona com a mínim el 70% en volum i la tercera i darrera serà pura,
el colindró en fresc s'afegirà un cop aplicada la segona capa. inclou la
neteja prèvia i preparació de la superfície, colors segons indicacions
de df i  normativa aplicable  (P - 139)

6 E9Z3POAL M2 P2b_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà amb
tractament antilliscant a tota la superfície, aplicada en tres capes, amb
adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de 420micres, la
primera capa (més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en
volum de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum i la
tercera i darrera serà pura, el colindró en fresc s'afegirà un cop
aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i preparació de la
superfície, colors segons indicacions de df i normativa aplicable (P -
138)

15,43 702,900 10.845,75

7 E93AA3C0 M2 Formació de pendents, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb un gruix mínim de 5cm. (P - 116)

6,18 1.027,150 6.347,79

8 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura no
reflectora, amb mitjans manuals (P - 197)

2,32 902,500 2.093,80

9 E898D246 U Pintat de conjunt d'elements de senyalització d'aparcament, incloent
passos de peatons, recorregut d'evacuació, àrees reservades, símbols
de minusvàlids així com resta d'elements reflexats en plànols i indicats
per df, amb pintura no reflectora, de color a definir per df (P - 106)

451,74 1,000 451,74

10 EBA1VORA M Pintat de vorades de formigó, de color groc, amb pintura no reflectora,
amb mitjans manuals (P - 198)

4,27 192,000 819,84

11 F96511C5 M Vorada recta/corba de peces de formigó, de 12x20 cm, classe r 3,5
(une 127025), col.loda horitzontal, sobre base de formigó hm-20/p/40/i
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l. (P - 219)

18,16 192,000 3.486,72

12 EBA2I005 U Pintat de caràcter numèric en paviment i paraments verticals amb
pintura no reflectora, amb mitjans manuals (P - 199)

3,16 80,000 252,80

13 E898D245 U Representacó de símbol minusvàlid en el paviment, amb pintura no
reflectant (P - 105)

6,51 1,000 6,51

TOTAL Varis_1 01.01.01.04.01.02 131.699,14

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ACABATS INTERIORS

SubCapítol 01 PAVIMENTS

Varis_1 04 RESINES

1 E9M1RESI M2 P4a_subministrament i col·locació de paviment autoanivellant epoxi
mastertop 1270 o equivalent de la casa basf constructions chemicals o
equivalent, de 2 mm de gruix, consistent en una capa espatulada
d'imprimació epoxi sense disolvents mastertop p611 barrejada amb
àrid de quars mastertop f1 en una proporció de 1:1 ( rendiment 0,700
kg/m2 ). inclou formació de capa base amb el revestiment eposi sense
disolvents colorejat mastertop bc 370 barrejada amb àrid de quars
mastertop f1 o equivalent amb una proporció de 1:0,5 ( rendiment 3,5
kg/m2 ), sobre superfícies de formigó o morters. color a definir per df.
inclou acabat de poliuretà mat, antilliscant per aconseguir el grau
d'antilliscament segons cte, colorejat mastertop tc 445 o equivalent,
amb microesferes de vidre de basf connstruction chemicals o
equivalent, amb aplicació de una capa de la barreja de la pintura de
poliuretà colorejada mastertop tc 445 amb microesferes de vidre
mastertop f13v100 en una relació 1:0,20 en pes (rendiment de
0,125kg/m2) sobre la superficie acabada, color a escollir per df. tot
segons especificacions del fabricant, plànols i detalls de projecte i
indicacions de df.
(P - 127)

36,78 55,600 2.044,97

EUR
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2 E9P70011 M2 Sumministrament i col·locació de recrescut de paviments de 5 mm de
gruix mitjà amb morter autoanivellant hidràulic mastertop 544 de
degussa construction chemicals o equivalent (rendiment 10 kg/m2),
inclús capa d'imprimació prèvia del suport amb l' imprimacion 404 o
similar (rendiment 0,400 kg/m2), extès i eliminació d'aire tancat amb
rodill de pues, sobre superfícies de formigó o morter, sense incloure la
preparació del suport. amidada la superfície executada. (P - 128)

16,09 55,600 894,60

3 E93A14D0 M2 Recrescuda i anivellament del suport de paviments, de 5 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 115)

6,70 55,600 372,52

4 E9P76080 M2 Granallat mecànic de superfícies de formigó, eliminant lletada
superficial amb la rugositat aproximada de 2,0 mm, inclús neteja del
suport tractat. (P - 130)

3,89 55,600 216,28

5 E9Z5TTRE M Subministre i col·locació de junta de dilatació per a paviments tècnics i
resines, tipus 446/b-030 de 35 mm d'alçada, de la casa deflex o
equivalent, amb un ample total ocult de 80-175 mm, formada per
estructura d'alumini i junta de cautxú termoplàstic, color a escollir per
df, fixat mecànicament al forjat o terra tècnic, prèvia col.locació del
paviment. tot segons plànols de projecte i indicacions de df. (P - 144)

28,20 24,000 676,80

6 E5Z2FZKA M2 Solera d'encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre
envanets de sostremort (P - 46)

13,86 55,600 770,62

7 E5Z1EUK0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x10 cm, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid (P - 45)

19,35 82,620 1.598,70

8 E9P72095 M Sumministrament i realització de mitges canyes amb el morter epoxi
mastertop 1240 b de basf construction chemicals, consistent en una
capa d'imprimació amb la resina epoxi mastertop p 611 o equivalent
(rendiment 0,08 kg/m); realització de mitja canya amb el morter epoxi
de colors mastertop bc 340 o equivalent (rendiment 4,0 kg/m); capa de
sellat amb mescla del revestiment epoxi de colors mastertop bc 310 tix
o equivalent amb un 2% en pes de l'agent tixotropant mastertop f 14 o
equivalent, sobre superfícies de formigó o morter, sense incloure la
preparació del suport, color a escollir per df. tot segons especificacions
del fabricant, plànols i detalls de projecte i indicacions de df.
(P - 129)

16,45 80,200 1.319,29

TOTAL Varis_1 01.01.01.04.01.04 7.893,78

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ACABATS INTERIORS

SubCapítol 01 PAVIMENTS

Varis_1 05 ESCALES I RAMPES

1 E9V2F010 M P2d_subministre i col.locació de graó de formigó prefabricat massís de
la casa ica model foro o equivalent, d'una sola peça i dimensions
segons plànols de detall de projecte, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P -
135)

69,99 465,800 32.601,34

2 E9VZU001 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i, de consistencia plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, acabat remolinat mecànic (P -
136)

18,27 486,400 8.886,53

3 F9F5REPL M2 P2d_subministre i col.locació de paviment per a replà d'escala de
formigó prefabricat massís de la casa ica model foro o equivalent de
dimensions i especejament segons plànols de detall de projecte,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. (P - 221)

61,83 227,680 14.077,45

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

PRESSUPOST Pàg.: 41

4 E9G11CN0 M2 P2_paviment de formigó ha-30/p/10/i+e, de 5 cm de gruix, inclosa
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 10 x 10 cm d: 3 - 3 mm b 500 t 6 x 2,2 m,
segons une 36092. (P - 119)

9,63 83,160 800,83

5 E9G246QM M2 P2_acabat de paviments, forjats o lloses de formigó, amb adició de 7
kg/m2 de pols de quars de color, vibratge i remolinat mecànic (P - 123)

10,62 83,160 883,16

6 E5Z2FZKA M2 Solera d'encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre
envanets de sostremort (P - 46)

13,86 83,160 1.152,60

7 E5Z1EUK0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x10 cm, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid (P - 45)

19,35 441,700 8.546,90

8 E9Z3POAL M2 P2b_pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà amb
tractament antilliscant a tota la superfície, aplicada en tres capes, amb
adició de corindó/quars de 100gr/m2 i pas de malla de 420micres, la
primera capa (més pròxima al formigó) amb un mínim de 15% en
volum de poliuretà, la segona com a mínim el 70% en volum i la
tercera i darrera serà pura, el colindró en fresc s'afegirà un cop
aplicada la segona capa. inclou la neteja prèvia i preparació de la
superfície, colors segons indicacions de df i normativa aplicable (P -
138)

15,43 569,040 8.780,29

9 E9U2PREF M Subministre i col·locació de sòcol de formigó prefabricat massís de la
casa ica o equivalent, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 131)

8,57 373,900 3.204,32

TOTAL Varis_1 01.01.01.04.01.05 78.933,42

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ACABATS INTERIORS

SubCapítol 01 PAVIMENTS

Varis_1 06 VARIS

1 FD5HU005 M Subministre i col·locació de drenatge lineal amb canal de peces
prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària, de la casa
aco o equivalent, amb reixa d'acer galvanitzat, encastada en dau de
40 x 45 cm (P - 223)

141,03 30,400 4.287,31

2 E5ZH5DJ4 U Bunera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana
metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques (P - 51)

24,66 6,000 147,96

3 E9U7SOCO M Subministre i col·locació de sòcol de fusta de tauler hidròfug de dm de
25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col.locat amb tacs d´expansió i cargols (P - 133)

6,59 1.278,400 8.424,66

4 E898PISO M Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, color a escollir per df. (P - 108)

3,49 1.541,400 5.379,49

5 E9Z5JU01 M Subministre i col·locació de junta entre diferents paviments, amb perfil
d'alumini tipus schiene-e de la casa schlüter, en forma de l, model a
escollir per df, completament col·locat. (P - 142)

20,14 250,000 5.035,00

6 E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abillantant de paviment de formigó blanc (P - 137) 20,12 450,000 9.054,00

TOTAL Varis_1 01.01.01.04.01.06 32.328,42

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ACABATS INTERIORS

EUR
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SubCapítol 02 SOSTRES

Varis_1 02 FORMIGÓ TRACTAT

1 E898U045 M2 S2b_pintat de paraments horitzontals interiors enguixats, arrebosats,
de bloc o de formigó, amb pintures naturals minerals a base de
silicats, totalment resistents a la llum, s/ norma din 18363 2.4.1., amb
un maxim d'un 5% en volum de substancies organiques, tipus
keim-biosil o procosil, colors a escollir per la df, grup i/ii s/ carta
fabricant, aplicada amb tres capes, inclosa preparacio de la superficie
amb biosil + spezial fixativ, enmmasillat, i fregat dels paraments.
totalment acabat (P - 109)

5,68 3.675,955 20.879,42

TOTAL Varis_1 01.01.01.04.02.02 20.879,42

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 04 ACABATS INTERIORS

SubCapítol ZZ NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el
pressupost, les mostres necessàries per a la correcte realització de les
partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i
model especificat o equivalent. per a poder modificar qualsevol dels
materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica
necessària i la posterior autorització de la df acceptant el canvi de
material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el material
prescrit en projecte (P - 233)

0,00 1,000 0,00

TOTAL SubCapítol 01.01.01.04.ZZ 0,00

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 05 EQUIPAMENT

SubCapítol 02 APARCAMENT

1 E618TTT1 M Subministre i col·locació de barana recta/curvada de pàrquing tipus
bionda, amb perfil tubular circular de 200mm de diàmetre, col.locada a
70 cm del nivell del paviment acabat, fixada amb suports en perfil
heb-100 cada 50 cm, soldats a pletina de paviment de 30x30 cm.
inclou part proporcional de peces auxiliars, accessoris, pletines,
reforços, tacs d'ancoratge i resta d'elements per a deixar el conjunt de
la barana perfectament col.locat.
(P - 57)

55,25 280,000 15.470,00

TOTAL SubCapítol 01.01.01.05.02 15.470,00

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 05 EQUIPAMENT

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

PRESSUPOST Pàg.: 43

SubCapítol ZZ NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el
pressupost, les mostres necessàries per a la correcte realització de les
partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i
model especificat o equivalent. per a poder modificar qualsevol dels
materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica
necessària i la posterior autorització de la df acceptant el canvi de
material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el material
prescrit en projecte (P - 233)

0,00 1,000 0,00

TOTAL SubCapítol 01.01.01.05.ZZ 0,00

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 INSTAL.LACIONS

SubCapítol 02 SANEJAMENT

Varis_1 1X ESCOMESA

1 EF00CO08 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-200, rigidesa
SN-8kN/m², amb doble paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per
junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. (P - 206)

18,12 10,000 181,20

2 EF00CO09 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-250, rigidesa
SN-8kN/m², amb doble paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per
junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. (P - 207)

24,15 10,000 241,50

3 EF00CO10 ML Subm. i col. de canonada de sanejament de P.V.C. DN-315, rigidesa
SN-8kN/m², amb doble paret: exterior corrugada i interior llisa, unió per
junta elàstica inclosa, color teula. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. (P - 208)

32,29 50,000 1.614,50

4 EF31FU05 UN Subm. i col. de registre de fundició dúctil SAINT-GOBAIN mod.
ACERA ref. RE 50 T0 FD clase B-125 de 500x500 mm. amb marc
quadrat. (P - 215)

31,96 3,000 95,88

5 EF31BE11 UN Subm. i col. de tapa d'arqueta de fosa dúctil BENITO INNOVA ref.
T2061N, tapa i marc rodons, C-250, amb un diàmetre de 805 mm. i un
diámetre de pas de 600 mm. S'inclou material auxiliar pel seu
muntatge. (P - 214)

59,74 10,000 597,40

6 FDD15099 m Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col.locades amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 224)

63,97 30,000 1.919,10

7 EF00DESM U DESMUNTATGE I RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
PROVISIONAL PER TAL DE SEPARAR LA XARXA AMB LES DUES
ESCOMESES EXISTENTS (CARRER DULCET I TENIENTE
CORONEL VALENZUELA) I CONNEXIÓ DELS POUS I BOMBES
EXISTENTS A LES DUES ESCOMESES. INCLOS CÀRREGA
MANUAL DE RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 209)

650,00 1,000 650,00

TOTAL Varis_1 01.01.01.07.02.1X 5.299,58

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 INSTAL.LACIONS

EUR
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SubCapítol 02 SANEJAMENT

Varis_1 1Y EQUIPS

1 NOTA PA NOTA: Els equips de bombeig forman part del projecte específic de
xarxes enterrades. (P - 232)

0,00 1,000 0,00

2 EF58AP03 UN Subm. i col. d'equip de bombeig compacte per a aigües fecals ABS
mod. PIRAÑAMAT 100. Connexió directa al inodor amb possibilitat de
connexió a un lavabo, una dutxa i un bidet. Característiques:
* DN descàrrega: DN-25/32.
* Tensió nominal: 220-240 V.
* Longitut cable: 2 m.
* Potència motor. 1'1 kW.
* Intensitat nominal: 4.7 A.
* Pes: 9 kg.
S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 216)

352,77 2,000 705,54

TOTAL Varis_1 01.01.01.07.02.1Y 705,54

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 INSTAL.LACIONS

SubCapítol 02 SANEJAMENT

Varis_1 23 REIXES, CLAVAGUERONS I CANALS

Varis_2 7R PLANTA SOTERRANI -2

1 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa
classe c-250 funditubo mod. crpf110 de 1000x140 mm. s'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 212)

40,07 18,000 721,26

2 EF30TR01 Un Subm. i col. de reixa tramex 700x500 mm. galvanitzada tipus dentada
amb pletina de 10/2 per muntatge cargolat, amb una malla de 30x30
mm. s'inclou material auxiliar de muntatge. (r-04). (P - 213)

37,75 1,000 37,75

TOTAL Varis_2 01.01.01.07.02.23.7R 759,01

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 INSTAL.LACIONS

SubCapítol 02 SANEJAMENT

Varis_1 23 REIXES, CLAVAGUERONS I CANALS

Varis_2 7S PLANTA SOTERRANI -1

1 EF30BE36 Un Subm. i col. de conjunt format per canal de polietilè i reixa de fosa
classe c-250 funditubo mod. crpf110 de 1000x140 mm. s'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 212)

40,07 18,000 721,26

TOTAL Varis_2 01.01.01.07.02.23.7S 721,26

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

EUR
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Capítol 07 INSTAL.LACIONS

SubCapítol 03 AÏLLAMENTS ACÚSTICS

1 E7CPA800 M2 Subministre i col·locació de pantalles acústiques prefabricades, tipus
Sandwich Vib-60, formats per pannells modulars tipus Vib-80 d'alt
aïllament acústic, construïts en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de
gruix, formada per pannells rígids de llana de roca d'alt grau
d'abosorció acústica acabada amb vel negre i xapa interior
multiperforada de 0,8 mm de gruix, amb perfileria auxiliar i anclatges
realitzats mitjançant perfils metàl.lics d'acer al carboni, granallat i
acabat galvanitzat, acabat amb pintura de color a escollir per DF. Els
pannells s'ensamblen entre ells encadellats i instal.lats en posició
vertical, amb pannells de dimensions 1500x750 mm. Es deixaran
ranures entre els pannells de 20 mm per evitar l'efecte vela dels
pannells. Els pannells es fixaran a l'estructura de façana. inclou resta
d'elements de suport, fixacions mecàniques, i resta d'elements
necessaris per deixar la partida completament col·locada segons
instruccions del fabricant. (P - 77)

122,52 383,990 47.046,45

2 E4415325 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura.s'inclou: disposicio dels
mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, col.locacio de bastides
i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines a la zona de treball,
neteja acurada dels elements a soldar, talls, ajustaments i mermes,
replanteigs, i amolament de les soldadures en cas de solicitar-ho la df,
taladres, acartelat de perfils, mecanització i muntatge amb peces
especials, elements de fixació i anclatge, plaques, rigiditzadors, inclus
error de laminació, segons nte-eas/eav i nbe-mv.

criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la dt, d'acord amb els criteris següents:
- el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la df.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 38)

1,71 8.235,360 14.082,47

3 E8940BJ0 M2 Pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes
d´imprimació antioxidant i dues d´acabat (P - 103)

19,28 823,536 15.877,77

4 E7CPBANC M2 Subministre i col·locació de lloses flotants vibraflot de la casa
vibrachoc o equivalent, incloent amortiguadors, a definir per DF (P - 78)

103,43 499,580 51.671,56

TOTAL SubCapítol 01.01.01.07.03 128.678,25

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol 07 INSTAL.LACIONS

SubCapítol ZZ NOTA GENERAL

1 PPA0PRE4 Pa Nota:
- queden incloses per a totes les partides que s'inclouen dins el
pressupost, les mostres necessàries per a la correcte realització de les
partides segons indicacions de df
- serà exigible per a qualsevol material prescrit en projecte la marca i
model especificat o equivalent. per a poder modificar qualsevol dels
materials prescrits caldrà presentar a la df la documentació tècnica
necessària i la posterior autorització de la df acceptant el canvi de
material, en cas contrari s'haurà de col.locar sempre el material
prescrit en projecte (P - 233)

0,00 1,000 0,00

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

PRESSUPOST Pàg.: 46

TOTAL SubCapítol 01.01.01.07.ZZ 0,00

Obra 01 FASE 2A2_BSC. GENER 2014

SubObra 01 SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES

Nivell 01 OBRA CIVIL

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 PPA0SS01 Pa Partida alçada d'abonament íntegre pre a l'execució, subministrament i
reposició de tots els elements, mitjans i personal necessari per al
compliment de totes les mesures de seguretat i salut durant l'execució
de les obres segons normativa vigent i estudi de seguretat. (P - 234)

31.933,13 1,000 31.933,13

TOTAL Capítol 01.01.01.SS 31.933,13

EUR



RESUM DE PRESSUPOST



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 7: Varis_2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varis_2 01.01.01.02.02.03.01  LAMES 722.091,45

Varis_1 01.01.01.02.02.03  PROTECCIÓ SOLAR 722.091,45

Varis_2 01.01.01.02.02.08.01  GÒNDOLA 44.014,62

Varis_2 01.01.01.02.02.08.02  REMATS 5.833,80

Varis_2 01.01.01.02.02.08.03  SORTIDES VENTILACIÓ 669,76

Varis_1 01.01.01.02.02.08  VARIS 50.518,18

Varis_2 01.01.01.07.02.23.7R  PLANTA SOTERRANI -2 759,01

Varis_2 01.01.01.07.02.23.7S  PLANTA SOTERRANI -1 721,26

Varis_1 01.01.01.07.02.23  REIXES, CLAVAGUERONS I CANALS 1.480,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
774.089,90

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

NIVELL 6: Varis_1 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varis_1 01.01.01.02.01.01  COBERTA GRAVES C1 25.539,19

Varis_1 01.01.01.02.01.05  COBERTA DE FORMIGÓ POROS/COBERTA INVERTIDA C4 2.510,63

Varis_1 01.01.01.02.01.07  ESCALES EXTERIORS C6 6.267,85

Varis_1 01.01.01.02.01.08  COBERTA FORMIGÓ IN SITU C7 25.781,29

Varis_1 01.01.01.02.01.09  VARIS 8.139,39

SubCapítol 01.01.01.02.01  COBERTES 68.238,35

Varis_1 01.01.01.02.02.01  MURS CORTINA 1.103.676,14

Varis_1 01.01.01.02.02.02  OBERTURES 209.236,31

Varis_1 01.01.01.02.02.03  PROTECCIÓ SOLAR 722.091,45

Varis_1 01.01.01.02.02.04  FAÇANES INTERIORS 125.577,34

Varis_1 01.01.01.02.02.05  LLUERNARIS 23.953,63

Varis_1 01.01.01.02.02.06  SERRALLERIA 187.830,44

Varis_1 01.01.01.02.02.07  REHABILITACIÓ FAÇANA 38.532,00

Varis_1 01.01.01.02.02.08  VARIS 50.518,18

SubCapítol 01.01.01.02.02  FAÇANES 2.461.415,49

Varis_1 01.01.01.03.01.01  BLOC 101.612,48

SubCapítol 01.01.01.03.01  DIVISIONS INTERIORS 101.612,48

Varis_1 01.01.01.03.02.01  FUSTERIES INTERIORS 68.153,63

Varis_1 01.01.01.03.02.02  SERRALLERIA 122.011,10

Varis_1 01.01.01.03.02.03  VARIS 14.405,67

SubCapítol 01.01.01.03.02  FUSTERIES INTERIORS 204.570,40

Varis_1 01.01.01.04.01.02  PAVIMENT DE FORMIGÓ 131.699,14

Varis_1 01.01.01.04.01.04  RESINES 7.893,78

Varis_1 01.01.01.04.01.05  ESCALES I RAMPES 78.933,42

Varis_1 01.01.01.04.01.06  VARIS 32.328,42

SubCapítol 01.01.01.04.01  PAVIMENTS 250.854,76

Varis_1 01.01.01.04.02.02  FORMIGÓ TRACTAT 20.879,42

SubCapítol 01.01.01.04.02  SOSTRES 20.879,42

Varis_1 01.01.01.07.02.1X  ESCOMESA 5.299,58

Varis_1 01.01.01.07.02.1Y  EQUIPS 705,54

Varis_1 01.01.01.07.02.23  REIXES, CLAVAGUERONS I CANALS 1.480,27

SubCapítol 01.01.01.07.02  SANEJAMENT 7.485,39

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.115.056,29

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

NIVELL 5: SubCapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SubCapítol 01.01.01.00.01  MOVIMENT DE TERRES 17.941,62

SubCapítol 01.01.01.00.02  TREBALLS EN FAÇANA EXISTENT 32.831,13

SubCapítol 01.01.01.00.03  GESTIÓ DE RESIDUS 4.216,45

SubCapítol 01.01.01.00.04  TRANSPORT DE TERRES I RUNA 32.709,13

SubCapítol 01.01.01.00.05  IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES_F 36.806,01

SubCapítol 01.01.01.00.06  DIPÒSIT_F 54.266,16

SubCapítol 01.01.01.00.07  VARIS 5.693,82

Capítol 01.01.01.00  TREBALLS PREVIS 184.464,32

SubCapítol 01.01.01.01.02  PROJECTAT I VARIS 123.515,03

Capítol 01.01.01.01  ESTRUCTURA 123.515,03

SubCapítol 01.01.01.02.01  COBERTES 68.238,35

SubCapítol 01.01.01.02.02  FAÇANES 2.461.415,49

SubCapítol 01.01.01.02.ZZ  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.01.01.02  TANCAMENTS PRIMARIS 2.529.653,84

SubCapítol 01.01.01.03.01  DIVISIONS INTERIORS 101.612,48

SubCapítol 01.01.01.03.02  FUSTERIES INTERIORS 204.570,40

SubCapítol 01.01.01.03.ZZ  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.01.01.03  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 306.182,88

SubCapítol 01.01.01.04.01  PAVIMENTS 250.854,76

SubCapítol 01.01.01.04.02  SOSTRES 20.879,42

SubCapítol 01.01.01.04.ZZ  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.01.01.04  ACABATS INTERIORS 271.734,18

SubCapítol 01.01.01.05.02  APARCAMENT 15.470,00

SubCapítol 01.01.01.05.ZZ  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.01.01.05  EQUIPAMENT 15.470,00

SubCapítol 01.01.01.07.02  SANEJAMENT 7.485,39

SubCapítol 01.01.01.07.03  AÏLLAMENTS ACÚSTICS 128.678,25

SubCapítol 01.01.01.07.ZZ  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.01.01.07  INSTAL.LACIONS 136.163,64

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.567.183,89

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

NIVELL 4: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01.00  TREBALLS PREVIS 184.464,32

Capítol 01.01.01.01  ESTRUCTURA 123.515,03

Capítol 01.01.01.02  TANCAMENTS PRIMARIS 2.529.653,84

Capítol 01.01.01.03  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 306.182,88

Capítol 01.01.01.04  ACABATS INTERIORS 271.734,18

Capítol 01.01.01.05  EQUIPAMENT 15.470,00

Capítol 01.01.01.07  INSTAL.LACIONS 136.163,64

Capítol 01.01.01.SS  SEGURETAT I SALUT 31.933,13

Nivell 01.01.01  OBRA CIVIL 3.599.117,02

EUR



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.599.117,02

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

NIVELL 3: Nivell Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nivell 01.01.01  OBRA CIVIL 3.599.117,02

SubObra 01.01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES 3.599.117,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.599.117,02

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

NIVELL 2: SubObra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SubObra 01.01  SEPARATA_FASE 2A2 D'OBRES 3.599.117,02

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014 3.599.117,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.599.117,02

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

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

Obra 01  FASE 2A2_BSC. GENER 2014 3.599.117,02

3.599.117,02

EUR



ÚLTIM FULL



Separata Fase 2A2 d´Obres. Projecte Executiu d´Edifici i Urbanització dels Espais Exteriors
Annexes per a la Seu del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC a Barcelona.
Client: BSC-CNS
Arquitecte: Jordi Badia, Gener 2014.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

3.599.117,02PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

467.885,2113 % DESPESES GENERALS D´EMPRESA SOBRE 3.599.117,02.................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.599.117,02.......................................................................... 215.947,02

Subtotal 4.282.949,25

CONTROL DE QUALITAT.............................................................................................   13.852,43

 

21 % IVA SOBRE 4.296.801,68.......................................................................................................... 902.328,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.199.130,03€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC MILIONS  CENT NORANTA-NOU MIL  CENT TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS )
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