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I. MEMÒRIA
DG DADES GENERALS
1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

Tipus d’intervenció:

Obra de nova construcció

Emplaçament:

av. Generalitat – Zona Esportiva
08735 VILOBI DEL PENEDÈS

Referència cadastral:

8429208CF8882N0001GZ

Coordenades UTM:

E (x) 388298,3

N (y) 4582799,7

|al centre de la parcel·la|

2 Agents del projecte
Promotor:

AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS | P0830500E |
plaça de la Vila, núm. 1
08735 VILOBÍ DEL PENEDÈS

Arquitecte:

ALBA DURAN MITJANS
c/. Pere Alagret, núm. 2
08720 Vilafranca del Penedès

Col·legiada. 64.356

3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
Estudi de seguretat i salut:

ALBA DURAN MITJANS
Col·legiada núm. 64.356 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Estudi de gestió de residus:

ALBA DURAN MITJANS
Col·legiada núm. 64.356 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Alba Duran Mitjans, arquitecte
Vilafranca del Penedès, a gener del 2019

Ajuntament de Vilobí del Penedès, promotor

I. MEMÒRIA
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
La present documentació es redacta amb l’objectiu de definir i valorar les obres necessàries per al cobriment de la pista
poliesportiva municipal de Vilobí del Penedès en fase de construcció actualment situada a l’avinguda de la Generalitat – Zona
Esportiva de Vilobí del Penedès.
La zona d’equipaments objecte de l’actuació limita al nord-est amb l’avinguda de la Generalitat, al nord-oest amb el carrer
Figueretes, al sud-oest amb una zona no urbanitzada i al sud-est amb una zona residencial.
Actualment es troba en fase de construcció una pista poliesportiva de dimensions 44 x 22 m, en un àmbit de 52 x 29 m format
per una continuació de la llosa de suport i amb la previsió per allotjar els pilars que sustentaran la coberta de la pista d’acord
amb els criteris del Departament d’Ensenyament.
L’entorn del solar esta format per edificis residencials amb diferents tipologies conformant un entorn poc homogeni d’habitatges
unifamiliars de pl b+1 i pl b+2.
Les actuals escomeses d’aigua, electricitat i telefonia es realitzen per diferents carrers:
- electricitat: c/. Les Figueretes
- aigua: av. Generalitat
- telefonia: c/. Les Figueretes
- sanejament: av. Generalitat
Tots els carrers perimetrals disposen de xarxa de clavegueram i la resta de serveis (aigua, electricitat i telefonia).
El solar té un lleuger desnivell en el sentit transversal (direcció nord-oest). El pas d’accés a la pista s’adapta a aquest pendent.
L‘accés a aquesta zona es pot realitzar per la part superior on hi haurà allotjats els vestidors.
Per tal que les aigües de pluja puguin evacuar-se correctament tant les pistes com el pas tenen un pendent mínim de l'1,5%. En
la pista l’aigua de la pluja es recull amb la inclinació del paviment en dues vessants creades a partir del seu eix central.
L’aigua serà recollida en els dos costats longitudinals del rectangle amb un canaló fet de peces prefabricades de formigó.
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilobí del
Penedès. La finca objecte d’aquest projecte té una forma trapezoïdal, llinda amb l’avinguda de la Generalitat, el carrer de Les
Figueres, una altre zona d’equipaments i una zona industrial. La qualificació urbanística de l’àmbit segons el plànol urbanístic de
Vilobí del Penedès cataloga la zona amb la clau E-8. Esportiu. Instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes.
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació
(LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) segons el tipus
d’intervenció que es realitza.
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.
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2 Descripció general del projecte
La present documentació es redacta amb l’objectiu de definir i valorar les obres necessàries per al cobriment de la pista
poliesportiva municipal de Vilobí del Penedès en fase de construcció actualment situada a l’avinguda de la Generalitat – Zona
Esportiva de Vilobí del Penedès.
Es tracta d’una intervenció únicament de construcció del cobriment de la pista poliesportiva, la corresponent fonamentació i la
pista estan en fase d’execució actualment. El programa preveu que el cobriment tingui l’alçada suficient per permetre la pràctica
esportiva d’acord amb el esports previstos i en les degudes condicions de seguretat.
A tal fi, s’ha previst una alçada lliure mínima de 7,00 m sota l’estructura respecte les pistes de joc actuals, la suficient separació
dels elements estructurals del terreny de joc i una il·luminació d’acord amb els criteris del Departament d’Ensenyament i el
Consell Català de l’Esport de 200 lux mig amb una uniformitat del 40%.
El cobriment consisteix en una coberta lleugera tipus DECK de planxa nervada autoportant, que segons la seva simplicitat, es
tradueix en un estalvi del pes de l’estructura de suport. L’estructura vertical es resolt amb pilars IPE amb un ritme continu, que
es transformen en jàsseres transversal metàl·liques que absorbeixen els esforços de la planxa i formalitzen les façanes
perimetrals.
El sistema de cobriment permet la possibilitat futura de proporcionar un possible tancament de l’espai si esdevingués la
necessitat. Aquestes no són objecte de l’encàrrec i no es defineixen en aquest document present.
La utilització d’aquest espai per a altres usos que no siguin l’estrictament esportiu, o que requereixin dins aquests usos
d’equipaments o condicionants especials restarà subjecte a la verificació de les condicions ambientals, de seguretat i de salut
corresponent i si s’escau a l’adopció i implantació de les mesures correctores que s’estimin convenients.
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3 Compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives
Planejament: PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ DEL PENEDÈS
Regim del sol: Sòl urbà
Qualificació Urbanística: Clau E.8 ESPORTIU
Definició: Instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes
Condicions :
Article 73. Sistema d’equipaments comunitaris (E)
3. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a l’organització general
del teixit urbà en què se situen (i a les condicions ambientals del lloc).
4. En sòl urbà i per tots els diferents usos d’equipaments, es considerarà coma indicatiu el tipus d’ordenació i
condicions d’edificació i ús en la zona on s’implantarà l’equipament, o el de la seva zona contigua, si bé en funció de
les dimensions i forma del solar i ús a implantar es podrà variar el tipus d’ordenació, adoptant el que millor solucioni
els problemes de la seva implantació en el teixit urbà.
5. S’admet la instal·lació de sistemes tècnics a les zones qualificades d’equipaments
6. Serà obligatòria la redacció d’un Pla Especial per tal de modificar o establir l’ús i l’ordenació dels equipaments.
La nova edificació s’ajusta a les necessitats de l’activitat esportiva annexa. Els volums s’integren en el gra del paisatge i a les
edificacions de l’entorn. Situant-se paral·lelament al pendent topogràfic del terreny. En cap cas, s’estableix un nou ús
d’equipaments, simplement s’adapten a la topografia.

4 Superfícies d’actuació
ZONA
Pista poliesportiva

DESCRIPCIÓ
Cobriment pista

SUPERFÍCIE
1.325,46

La superfícies objecte d’aquest projecte són de 1.325,46 m² com a cobriment d’una pista poliesportiva existent.

5 Termini d’execució
El termini d'execució de les obres objecte d'aquest projecte s'ha de considerar en cinc mesos a partir de la signatura de l'acta
de comprovació del replantejament, en aquest termini s'ha considerat els treballs a taller i les necessitats de calendari de la
zona esportiva.

6 Classificació del contractista
Atès el pressupost de l’obra inferior als 500.000,00 exclòs l’IVA no es preceptiu requerir classificació empresarial al contractista,
per les seves característiques i pressupost i als efectes d’un possible criteri per determinar la solvència tècnica de l’empresa
correspondria una classificació:
Grup C Subgrup 3 Categoria 2
Cal recordar que la classificació en el subgrup 2 o 3 del grup C classifica automàticament a tot el grup, per tant empreses del
subgrup 3 també compleixen els requisits.

Alba Duran Mitjans, arquitecte
Vilafranca del Penedès, a gener del 2.019
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MCTE MEMÒRIA COMPLIMENT CTE
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques
del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donar resposta a la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
- Funcionalitat

 Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges
 Accessibilitat

- Seguretat

 Estructural
 en cas d’Incendi
 d’Utilització

- Habitabilitat

 Salubritat
 Protecció contra el soroll
 Estalvi d’energia
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un
ús satisfactori de l’edifici.

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les
solucions.
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MCTE 1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
1.1 CONDICIONS RELATIVES A L’ÚS
El disseny de l’edifici NO dóna resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el D 141/2012 “Condicions d’habitabilitat
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” de manera que NO es satisfà el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE, degut a
l’ús d’equipament esportiu.
1.2 CONDICIONS RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el
requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs:
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible.
L’accessibilitat vertical no es necessària, edifici d’una única planta.
L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins a la pista es resol mitjançant un itinerari
accessible.
-

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari practicable.
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

16 - 114
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Oficina Consultora Tècnica. COAC
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Amplada:  0,90 m
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- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

✔

✔

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.
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- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.
✔

S’admet d 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

16 - 114

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Botoneres:

- Portes

cabina

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m
- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

16 - 114

5/5

MCTE 2 Seguretat estructural
S’adjunta la corresponent memòria estructural.
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MCTE 3 Seguretat en cas d’incendi
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de la coberta oberta compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. Aquestes
exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI.
3.1 CONDICIONS PER A LA INTERVENCIÓ DE BOMBERS I D’EVACUACIÓ EXTERIOR DE L’EDIFICI
La pista poliesportiva afronta per dos dels seus costats amb vials urbans d’amplada, dimensions de gir i resistència suficients
per a l’actuació dels equips d’emergència i extinció d’incendis.
3.2 CONDICIONS PER LIMITAR LA PROPAGACIÓ INTERIOR DE L’EDIFICI
La coberta està compartimentada en un únic sector d’incendi que es corresponen amb l’ús, amb una superfície màxima de
2.500,00 m².
No hi ha elements de compartimentació interior o amb d’altres sectors d’incendi del mateix establiment atès que es tracta d’un
edifici aïllat dins el recinte esportiu.
No hi ha locals o zones de risc especial, ni zones de pas d’instal·lacions o espais ocults.
El paviment del recinte és de formigó que compleix amb les condicions de reacció al foc establertes a la taula 4.1 del DB SI-1,
pel que fa al sostre està format per una xapa metàl·lica d’acer autoportant com a perfil de suport de la coberta deck, amb una
reacció al foc Classe A1 segons comissió 2010/727/UE i Classe C-s3,d0 segons la comissió 2010/727/UE per revestiment.
3.3 CONDICIONS PER LIMITAR LA PROPAGACIÓ EXTERIOR L’EDIFICI
En tractar-se d’un edifici totalment oberta tant per coberta com per façanes i sense dividir en sectors d’incendi, no hi ha risc de
propagació exterior ni per façana ni per coberta.

3.4 CONDICIONS DE RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
L’estructura principal de les cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades en evacuació i inferiors a 28 m poden ser R30.
Al ser un edifici aïllat no ocasiona danys als edificis pròxims. L’estructura del cobriment de la pista, al tractar-se només d’un
cobriment exterior, i de permetre la ventilació en les 4 façanes no necessita complir amb els requeriments del DB SI referent a la
resistència al foc de la estructura amb el condicionant de que la pista coberta en cas de transformar-se en un pavelló en futures
actuacions caldria tenir present en la redacció del projecte el ignifugar l’estructura principal per a complir amb el RF30 i els pilars
amb un RF90.
3.5 CONDICIONS PER A L’EVACUACIÓ DELS OCUPANTS
No es modifiquen les condicions actuals d’ocupació possible de la pista poliesportiva.
Donat que la densitat d’ocupació no està definida per aquest tipus d’activitat en el DB SI dins l’ús de pública concurrència, es
prenen les ocupacions previstes en les fitxes tècniques del Departament d’Esports, i per tant, es considera una ocupació de 40
persones per pista transversal. No es considera per al càlcul d’ocupació ni per cap altre apartat d’aquest projecte, cap altre
activitat que la esportiva.
Es tracta d’un edifici totalment obert en tots els seus laterals de forma que l’evacuació dels ocupants és pràcticament lliure en
tots els seus costats, amb intervals d’aproximadament 5,00 m lliures, sense cap tipus d’obstacle, porta o dispositiu de
tancament.
3.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
En tractar-se d’un edifici totalment obert tant per coberta com per façanes i sense dividir en sectors d’incendi, no és d’aplicació
les instal·lacions de protecció contra incendis.
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MCTE 4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de la coberta de la pista poliesportiva compleixen les exigències
bàsiques SUA del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys
als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb
discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i
accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D. 141/2012 de “Condicions d’habitabilitat dels
habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dóna resposta
des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat.

4.1 CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC DE CAIGUDES
La construcció de la coberta de la pista poliesportiva no és d’aplicació en aquest apartat, ja que en cap moment es modifiquen
els paviments existents. En cap cas es minvaran les condicions de seguretat d’utilització actuals.
4.2 CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT
La construcció de la coberta de la pista poliesportiva no és d’aplicació en aquest apartat, ja que en cap moment es modifiquen
els elements fixes i practicables susceptibles de produir impacte. En cap cas es minvaran les condicions de seguretat
d’utilització actuals. El peu dels pilars, a partir de la seva secció, evita que els pilars siguin escalables.
4.3 CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC D’IMMOBILITZACIÓ
La construcció de la coberta de la pista poliesportiva no és d’aplicació en aquest apartat, ja que en cap moment es projecten
recintes tancats . En cap cas es minvaran les condicions de seguretat d’utilització actuals.
4.4 CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior com
exterior i els valors es recullen a la memòria d’instal·lacions.
En l’interior de la pista es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una il·luminació mínima de 200 lux a
nivell del terra, amb un factor d’uniformitat mitjà serà del 40%.
El projecte no preveu il·luminació d’emergència al considerar-se espai exterior al estar obert a les 4 façanes un cobriment d’una
pista poliesportiva exterior i no estan definides les zones i elements detallats en l’apartat 2.1 del DB SUA4.
4.5 CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT
No és d’aplicació aquest apartat, ja que el cobriment és el d’una pista poliesportiva sense aparcament.
4.6 CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP
S’ha d’instal·lar un sistema de protecció contra el llamp d’eficiència, nivell de protecció 1, segons estipulen els paràmetres de les
exigències de seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA8).
La proposta és incorporar un parallamps al damunt de la torre d’il·luminació de la zona d’accés als vestidors, aprofitant l’alçada
superior al carener de la coberta i la seva proximitat (la pista queda dins un radi inferior a 100 m).


S’adjunta la fitxa justificativa del DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp”
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CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU$ exigències de
Seguretat d’UtilitzacióL$FFHVVLELOLWDW

SU$-8

Ref. del projecte 16 - 114

MXOLRO

SÍ

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

NO

v.

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,047581 Na =0,000917
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

Ϫ

Ae : (m ) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

Ϫ

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts o

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ng impactes / any km

2

· Ne =

Ng u Ae u C1 u 10

Vilobí del Penedès
2

6

C2 :

:

C3 :

9.516,18 m2

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

=

5,00

x 9.516,18 x

1,00

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

5,00

5,00

metàl·lica

C2 = 0,50

formigó

C2 = 1,00

fusta

C2 = 2,00

10-6

x

Ne = 0,047581

Estructura formigó
i coberta:

✔

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

metàl·lica

C2 = 1,00

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus o

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

✔

✔
✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

5,5
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
2,00

u 1,00

5,5
u 3,00

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,000917

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

DE LA INSTAL·LACIÓ

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

Sí

E t1

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 

0,000917
0,047581

E t 0,98

 la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

✔
 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

MCTE 5 Salubritat
La coberta dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la humitat (que afecta
bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de
l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici,
Les condicions de la coberta referent a la seva solució constructiva disposarà dels elements relacionats en l’apartat 2.4.2 del DB
HS1.
Coberta formada per perfils nervats galvanitzats amb un pendent superior al 5%. El sistema de coberta garanteix la
impermeabilització amb la pendent resultant del cobriment de la pista, aquesta queda definida en la documentació gràfica.
Degut a la singularitat del sistema segons la marca Europerfil, l’aplicador garantirà la impermeabilitat de la sistema i el muntatge
corresponent.
No són d’aplicació els apartats HS2, HS3 i HS4 donada la naturalesa del projecte.
L’apartat HS5, conforme l’edifici disposarà dels mitjans adequats per extreure les aigües residuals generades en l’edifici o de les
precipitacions atmosfèriques i les escorrenties si que és d’aplicació.
La instal·lació prevista és l’evacuació de les aigües pluvials. Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels
gasos i garanteixi el correcte funcionament dels tancaments hidràulics. El traçat de les canonades són el més senzill possible
mantenint els criteris de singularitat estructural del projecte. Les distàncies i pendents dels baixants faciliten l’evacuació dels
residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. Els diàmetres de les canonades seran els adients
per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Les xarxes de canonades soterrades són existents. No es
modifiquen en el projecte.
La corresponent justificació s’adjunta en la memòria justificativa de les instal·lacions per part de l’enginyeria.
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MCTE 6 Protecció enfront el soroll
Al ser una construcció d’una coberta oberta no es dona compliment a l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el
procediment de l’opció simplificada que estableix el DB HR. Tot i així, els nous tancaments projectats, donaran resposta a les
exigències de protecció enfront el soroll.
Segons l’article 2 de l’àmbit d’aplicació queda exclòs dels requeriments del CTE HR. No hi ha exigències de reverberació per
l’ús al que està destinat l’edifici. No es disposa de façanes amb el que no es pot considerar un recinte, per tant, es considera un
espai exterior i queda absent de cap compliment referent al DB HR.
El càlcul de la reverberació no és objecte del projecte, però per a millorar les condicions proposades en el projecte es proposa
un acabat de coberta interior amb una absorció del 0,70 amb perforacions en la xapa de revestiment interior per tal de millorar
notablement el confort acústic dels usuaris en la pràctica de l’esport.

MCTE 7 Estalvi d’energia
L’objecte d’aquest projecte és la definició d’una coberta oberta, l’objecte d’aquest projecte permet aplicar les disposicions del
CTE respecte del requisit bàsic d’estalvi d’energia i les exigències bàsiques definides al CTE:
- HE1 Limitació de la demanda energètica
- HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
- HE4 Contribució solar mínima
- HE5 Contribució fotovoltaica mínima
Ja que o bé els supòsits d’aplicació del CTE no entren dins l’objecte del projecte o la seva justificació correspon a un nivell
superior de projecte, s’ha d’entendre aquest projecte com un dels documents que poden formar part d’un projecte més ampli.
Pel que fa a l’HE3 Eficiència de les instal·lacions d’enllumenat, el projecte d’enllumenat contempla les actuacions necessàries.
La corresponent justificació s’adjunta en la memòria justificativa de les instal·lacions per part de l’enginyeria.

Alba Duran Mitjans, arquitecte
Vilafranca del Penedès, a gener del 2.019
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Detall de les obres i instal·lacions objecte del projecte, desenvolupant els sistemes constructius afectats.

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
Abans d’iniciar les obres s’haurà realitzat el buidatge interior de la zona d’actuació. Al tractar-se d’una pista poliesportiva
existent no es contempla cap capítol per al moviment de terres ni treballs previs al solar.
No es preveu cap interacció i/o afectació a habitatges veïns.
Totes les hipòtesis es comprovaran a l’inici de l’obra, abans de l’execució s’executaran les cales necessàries, supervisades per
part de la Direcció Facultativa, per tal de valorar els condicionants derivats de les preexistències. De la valoració d’aquests
condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés constructiu, per tal de minimitzar les possibles
interaccions.
Al tractar-se d’un replanteig dintre d’una pista poliesportiva existent, el punt d’inici del mateix pot ser qualsevol, ja que no
presentarà complicacions.
El clavegueram i la resta de serveis estan situades a l’avinguda Generalitat, a la façana principal. En conseqüència, caldrà la
realització de treballs previs especials per a les noves connexions a la xarxa existent.

MC 1 Sustentació de l’edifici
La sustentació de la coberta s’ha previst en el projecte previ per a la construcció de la pista, en cap cas hi haurà cap actuació al
respecte.

MC 2 Sistema estructural
El cobriment de la pista poliesportiva actual es formalitza mitjançant una estructura metàl·lica base de perfils laminats tipus IPE,
series definides en els plànols de detall, on es recolzen unes bigues IPE 400. Tota l’estructura principal serà exterior. S’adjunta
annex estructural amb la descripció més acurada.

MC 3 Sistemes envolvent
El tipus de coberta projectat, és una coberta tipus Deck fonoabsorbent mitjançant la col·locació de perfil metàl·lic interior
Eurobase 48 (4.250.48) de Europerfil, en 0,75 mm de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda basic (EB.C1.01) en color estàndard a definir segons DF compleix les exigències de la
norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant, fixat directament a estructura metàl·lica existent, amb
separació entre recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant obtingudes per assaig sota control d'entitat acreditada i
carregues del CTE; mes col·locació de panell de llana de roca de 40 mm. i placa aïllant de panell rígid de Poliisucianurat
"Euroaislante PIR- fibra" de 40 mm. de gruix revestit de fibra de vidre ambdues cares, amb fixació mecànica de seguretat, més
impermeabilització a base de membrana Monocapa formada per làmina TPO-FPA de 1,2 mm. de gruix reforçada amb fixació
mecànica i soldada a les juntes per Termofusió. Realitzat per personal especialitzat inclòs fixació i elements auxiliars. Per a
cobertes amb pendents superiors al 1 %. Segons normes CTE y QTG.
Les característiques del material de coberta, segons dades facilitades per l’empresa subministradora, s’adjunten en les
següents fitxes.
El tancament de la façana en la seva part superior està composat per perfil arquitectònic minionda (14.76.18) de Europerfil, de
0,7 mm de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color estàndard (que compleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant); instal·lat sobre subestructura metàl·lica existent d’acer galvanitzat, amb separació segons tabulats de carregues del
fabricant i carregues del CTE.
Les característiques del material de tancament, segons dades facilitades per l’empresa subministradora, s’adjunten en les
següents fitxes.

MC 4 Instal·lacions
La coberta de la pista poliesportiva disposarà de les instal·lacions de baixa tensió, enllumenat i sanejament d’aigües pluvials.
La descripció de les instal·lacions ve definida en l’annex d’instal·lacions corresponent a l’enginyeria.

MC 5 Equipaments
El cobriment de la pista estarà equipat amb 3 elements imprescindibles per la seva pràctica,
Tancament lateral desmuntable,
Tancament de hockey patins totalment desmuntable, sense cargols, construïda amb marcs de 2000x1000 en tub d’acer amb
perfil rodó de 40x2 i amb uns suports especials en els extrems que són els que s’introduiran en els pilars, deixant la part
superior sense cap tipus de fregament o element sortint. Folrats amb malla electrosoldada de 50x50x5, soldades totes les
varilles.
Cistelles monotub elevables
Conjunt de 2 cistelles monotub elevables al sostre mitjançant motor de 350 kg.
Marcador electrònic
Marcador electrònic per interior de 200 x 100 dissenyat per instal·lacions esportives.

MC 6 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l’edifici
Un cop finalitzades les obres es retornaran les voreres i els altres elements urbans que hagin pogut quedar afectats al seu estat
original.

Alba Duran Mitjans, arquitecte
Vilafranca del Penedès, a gener del 2.019
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al d’Edificaació
Aspectes generals
Ley de Ordeenación de la Ediificación, LOE
Ley 38/19999 (BOE: 06/11/9
99),modificació: Ley 52/2002,(BOEE 31/12/02). Mod
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1
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8
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bre el libro de Orrdenes y asistenccias en obras de eedificación
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O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71))
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA‐9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE‐0 Limitació del consum energètic
HE‐1 Limitació de la demanda energètica
HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques
HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació
HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal∙lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Oficina Consultora Tècnica. COAC

maig 2018

5/12

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal∙lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal∙lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas‐oil
Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal∙lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal∙lacions d’il∙luminació
CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal∙lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal∙lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal∙lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08.
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA
Avaluació del volum, pes i característiques dels residus d’obra

Adjunt fitxes compliment Real Decret 105/2008
 Estudi Gestió de Residus

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya

(PRECAT20)

quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
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DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ DEL PENEDÈS

Municipi :

Vilobí del Penedès

av/. Generalitat - Zona Esportiva
Comarca :

Alt Penedès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
SI
SI

és residu:
a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

0,542

0,000

0,512

0,000

obra de fàbrica

170102

Volum aparent

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3
0,00 m

0,7544

0,00 t

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació resi
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
113,8371

0,0896

118,7215

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

48,5569
48,3316
10,4181
5,2051
1,3255

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

53,9462
34,5282
15,6404
12,8835
1,7231

0,0380

5,6557

0,0285

37,8154

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

1,5998
2,0942
1,1001
0,8615

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

5,9646
13,7185
15,7465
2,3858

totals de construcció

3
156,54 m

119,49 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

minimització
gestió dins obra
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
48,33
48,56
0,86
1,60
0,00
1,10
1,10

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
si
no
si
no
si
si
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

si

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

si

si

no

no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

si

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
Runes
CONTENIDORS

PENEDÈS, S.L.U

adreça

codi del gestor

c/. Narcís Monturiol, núm. 11

E-1300.12

08792 La Granada

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

0
5,00

3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació

Transport

3
12,00 €/m

3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

0,00

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

46,61

559,36

Maons i ceràmics

72,83

Petris barrejats

21,11

Metalls

3,22

-

Fusta

8,05

96,63

Vidres

0,00

-

Plàstics

18,52

Paper i cartró

21,26

Guixos i no especials

15,00 €/m3

233,07

186,45

873,93

364,14

291,31

-

-

105,57

-

316,72

16,10

-

48,31

40,26

32,21

-

-

-

0,00

222,24

92,60

74,08

-

255,09

106,29

85,03

-

19,72

-

98,59

-

295,78

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

211,32

2.007,24

-

0,00

1.056,62

669,08

660,81

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

4.393,76 €

3
211,32 m

4.400,00 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de
la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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plec de condicions
tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Enderroc, Rehabilitació,
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

119,49 T

0,00 %

119,49 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

119,49 T

11 euros/T

1314,39 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

119,5 Tones
1.314,39 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

II. AMIDAMENTS
Desenvolupament per partides, agrupades en capítols, contenint totes les descripcions tècniques necessàries per a la seva
especificació i valoració.

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: MOVIMENT DE TERRES

1

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

1.1 M3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.
Excavació de rasa per a pas d 'i n s ta l · l a ci o ns fi n s a 1 m d e fo n d à ri a , e n te rre n y
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixa de s a l a
vora
160
Tram a arqueta

6,00

2,00

0,40

1,20

5,760

200
Zona nord

50,00

0,60

1,20

36,000

Zona sud

50,00

0,60

1,20

36,000

Tram perpendicular

30,00

0,60

1,20

21,600

0,60

1,20

8,640

0,60

1,20

7,200

Enllaços

2,00

6,00

250
Conexió a clav egueram

10,00

Total amidament 1.1 : M3

115,200

1.2 M3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en to n g a d e s d e fin s a 2 5
cm, amb una compactació del 90% del PM
1,00

115,20

0,80

Total amidament 1.2 : M3

92,160

92,160

1.3 M3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió d e 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un re co rre g u t d e m é s
de 10 i fins a 15 km.
Inclou el 10% d'esponjament.
1,00

Total Bloc:

115,20

115,200

115,200 x 1,100

126,720

Total amidament 1.3 : M3

126,720

1.4 M3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts am b u n a de n s i ta t
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb cod i 1 7 0 5 0 4 s e g o n s l a L l i s ta Eu rop e a d e
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Total amidament 1.4 : M3

Alba Duran Mitjans, arquitecte

126,720

febrer 2019

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: ESTRUCTURA

2

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

2.1 KG Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a p i l a rs fo rm a ts p e r p e ça s i m p l e , e n
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i a m b
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
IPE 550

2,00

10,00

10,00

105,50

21.100,000

HEA 200

2,00

4,00

10,00

42,30

3.384,000

24.484,000 x 1,050

Total Bloc:

25.708,200

Total amidament 2.1 : KG

25.708,200

2.2 KG Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per p e ça s i m p l e , e n
perfils laminats en calent sèrie IPN , IPE, H EB, H EA, H EM i U PN , a m b u n a ca p a
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
HEA 140
tram curt

2,00

5,00

5,20

24,70

1.284,400

2,00

5,00

5,20

24,70

1.284,400

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

superiors tram curt

2,00

5,00

5,20

24,70

1.284,400

superiors tram llarg

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

creuetes superiors HEB 140

2,00

4,00

5,50

24,70

1.086,800

IPE 300

2,00

25,50

42,20

2.152,200

IPE 400

8,00

25,50

66,30

13.525,200

tram llarg

30.398,600 x 1,050

Total Bloc:

31.918,530

Total amidament 2.2 : KG

31.918,530

2.3 KG Acer S275JR,p/trav.peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades p e r p e ça s i m p l e , e n
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, L i UPN, tre b al l a t a ta l l e r i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
L 40x40x4

Alba Duran Mitjans, arquitecte

4,00

6,00

5,50

2,42

319,440

2,00

10,00

7,56

2,42

365,904
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Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: ESTRUCTURA

2

Amidaments de Pressupost
Comentari

arriostrament pandeig lateral

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

16,00

2,00

0,65

2,42

50,336

Total Bloc:

735,680 x 1,050

772,464

Total amidament 2.3 : KG

772,464

2.4 KG Acer S235JRC,p/corretja peça simp.,conf.L,U,C,Z,omega,galv.,
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça s i m p l e , e n
perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·loca t a l 'o b ra a m b
cargols.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
ZF 180x3

18,00

Total Bloc:

50,00

7,31

6.579,000 x 1,050

6.579,000

6.907,950

Total amidament 2.4 : KG

6.907,950

2.5 KG Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,r
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats pe r p e ça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i plan xa ,
treballat a taller i amb una capa d'impri m a ci ó a n ti o xi d a nt, co l · l o ca t a l 'o b ra a m b
soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
plaques 70x40

28,00

50,00

1.400,000

carteles i altres

1,00

1.000,00

1.000,000

Total Bloc:

2.400,000 x 1,050

Total amidament 2.5 : KG

Alba Duran Mitjans, arquitecte

2.520,000

2.520,000
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Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: COBERTA

3

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

3.1 M2 Coberta Deck acústica EUROSILENCE B-0,70. Absorció acustica
Subministrament i col·locació de sistema de coberta Deck fono ab s o rbe n t o s i m i l a r
mitjançant la col·locació d e p e rfi l m età l · l i c i n te ri o r Euro b a s e 4 8 (4 .2 5 0 .4 8 ) d e
Europerfil, en 0,75 mm de gruix, perfilat en base d’acer g al va n i tza t o Z-Al -Mg i Pre lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda basic (EB.C 1 .0 1 ) o s i m i l a r en co l o r
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències d e l a n o rm a U N E-EN 1 0 1 6 9
segons assajos fitxe s tè cn i q u e s d e l fa b ri ca n t), fi xa t d i re cta m e n t a e s tru ctu ra
metàl·lica existent, amb separació entre recolzaments segons tabulats de ca rre g u e s
del fabricant obtingudes per assaig sota control d'entitat acred i ta d a i ca rre gu e s d e l
CTE; mes col·locació de panell de llana de roca de 40 mm. i pla ca a ïl l a n t d e p a n e l l
rígid de Poliisucianurat "Euroaislante PIR- fibra" de 40 mm. de gruix re ve s ti t d e fi b ra
de vidre ambdues cares, amb fixació mecànica de seguretat, més impermeabilitza ci ó
a base de membrana Monocapa formada per làmina TPO-FPA de 1 ,2 m m . d e g ru i x
reforçada amb fixació mecànica i soldada a les juntes per Termofus i ó . R e a l i tza t p e r
personal especialitzat i n cl ò s fi xa ci ó i e l e m e n ts a u xi l ia rs . Pe r a co b e rte s a m b
pendents superiors al 1 %. Segons normes CTE y QTG.
2,00

12,46

49,77

Total amidament 3.1 : M2

3.2 ml

1.240,268

Remateria general
Subministrament i col·locació de remateria general (carener, coro n a ci on s , l a te ra l s ,
etc...) amb xapa de 0,75 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre -l a ca t
en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a d e fi n i r
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fi txe s
tècniques del fabricant), instal·lats segons di s s e n y e n p l à n o l s d e d eta l l . Se g o n s
normes CTE y QTG.
3,00

49,77

149,310

4,00

12,46

49,840

Total amidament 3.2 : ml

3.3 ml

1.240,268

199,150

Canal doble aïllada sandwich de xapa de 1,00 mm. de gruix, e
Subministrament i col·locació de canal doble aïllada sandwich de xapa d e 1 ,0 0 m m .
de gruix, en base d’acer galvanitza t o Z-Al -Mg , m es a ïl l a m e n t i co l · l o ca ci ó xa p a
superior de 0,6 mm de gruix, en base d’acer ga l va ni tza t o Z-Al -Mg i Pre -l a ca t e n
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) e n co l o r es tà n d a rd a d e fi n i r
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fi txe s
tècniques del fabricant), instal·lats segons di s s e n y e n p l à n o l s d e d eta l l . Se g o n s
normes CTE y QTG.
Inclou connexió a baixants, totalment col·locat.
canal recollida aigua

2,00

49,77

99,540

Total amidament 3.3 : ml

Alba Duran Mitjans, arquitecte

99,540
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Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: REVESTIMENTS

4

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

4.1 M2 Perfil arquitectònic perfil minionda (14.76.18)… de 0,7 mm
Subministrament i col·locació en horitzontal de perfil a rq ui te ctò n i c p erfi l m i n i o n d a
(14.76.18)… de 0,7 mm. de gruix,, perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al -Mg i Pre lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en co l o r e s tà n d a rd a
definir segons DF (acom p l e i x exi g è n ci e s d e l a n o rm a U N E-EN 1 0 1 6 9 s e g o n s
assajos fitxes tècniques del fabricant); i n s ta l · l a t s o b re s u b e s tru ctura m età l · l i ca
existent d’acer galvanitzat, amb separació segons tabulats de carregues del fabri ca n t
i carregues d e l C TE. C o l · l o ca ci ó i n cl o e n t j u n te s d e e s ta n q u i ta t d e po l i e ti l è
conformada amb secció del perfil per tro b a m e n ts a m b re m a ts d ’ a ca b a t. Fi xa ci ó
autotaladrant, i elements auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
laterals

2,00

26,25

4,00

210,000

2,00

49,75

4,00

398,000

Total amidament 4.1 : M2

4.2 ml

608,000

Remateria general en acer pre-lacat
Subministrament i col·locació de remateria general (p e u s d e p l a n xa , ca n ton a d e s ,
coronacions, etc) amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i
Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estànd a rd
a definir segons DF (acompleix exig è n ci e s d e l a n o rm a U N E-EN 1 0 1 6 9 s e g o n s
assajos fitxes tècniques del fabricant), ins ta l · l a ts s e g o n s d i s s e n y e n p l àn o l s d e
detall. Segons normes CTE y QTG.
2,00

49,75

99,500

2,00

26,25

52,500

4,00

4,00

16,000

Total amidament 4.2 : ml

Alba Duran Mitjans, arquitecte

168,000
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Capítol

: PINTURA

5

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

5.1 M2 Pintat pilar acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.
Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d 'i m pri m a ci ó
epoxi i dues d'acabat.
Inclou totes les peces de muntatge, totalment acabat.
IPE 550

2,00

10,00

10,00

1,94

388,000

HEA 200

2,00

4,00

10,00

1,20

96,000

Total Bloc:

484,000 x 1,050

508,200

Total amidament 5.1 : M2

508,200

5.2 M2 Pintat biga comp. acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.
Pintat de biga composta d e p e rfi l s d 'a ce r a m b p i n tu ra e p o xi , a m b d u e s ca p e s
d'imprimació epoxi i dues d'acabat.
Inclou totes les peces de muntatge, totalment acabat.
HEA 140
tram curt

2,00

5,00

5,20

0,96

49,920

2,00

5,00

5,20

0,96

49,920

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

superiors tram curt

2,00

5,00

5,20

0,96

49,920

superiors tram llarg

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

creuetes superiors HEB 140

2,00

4,00

5,50

0,96

42,240

IPE 300

2,00

25,50

1,20

61,200

IPE 400

8,00

25,50

1,52

310,080

tram llarg

L 40x40x4

plaques
carteles i altres

4,00

6,00

5,50

0,16

21,120

2,00

10,00

7,56

0,16

24,192

28,00

1,00

28,000

1,00

50,00

50,000

Total amidament 5.2 : M2

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

6.1 ut

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3
Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3 segons normes NIDE (2 4 x4 5 m ,
4 voleibol, 1 basket, 1 handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
Total amidament 6.1 : ut

6.2 U

1,000

Parallamps punta Franklin múltiple,inox.1.4408, +elem.fix. p
Parallamps punta Franklin múltiple d'acer i n oxi d a b l e 1 .44 0 8 (AISI 31 6 ), am b p a l
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'ad a p ta ci ó d e l d i s p o s i ti u i e l e m e n ts d e
fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta, totalment muntat.
Total amidament 6.2 : U

6.3 ut

Parcial

1,000

Conjunt de 2 cistelles monotub elevables REF-BAMON017
Subministrament i col·locació de joc de ciste l l e s d e b à s q u e t e l e va bl e s a l s o s tre
mitjançant torn manual i fabricade s s e g o n s N o rm a U N E EN 1 2 7 0 :2 0 0 6 Ti p u s 5
Classe A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un màstic central qu a d ra t a m b
tub telescòpic per la subjecció i regulació del tauler, facil i ta l a p o s i ci ó d 'a l ça d a d e l
cèrcol quedant fixat mitjançant cargols d'alta residència. Suports laterals ca rgo l a ts a l
màstic central per a subjecció dels cables d'acer antigirato ri d e 1 9 +1 co l · l o ca ts e n
estructura existent del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de j o c. Ta u l e r d e
metacrilat de 10 mm de gruix, marc metàl·lic per a reforç del tauler, cèrcol flexible a m b
xarxes de niló. Inclou les subestructures ancorades a pòrtics metàl·lics.
Total amidament 6.3 : ut

1,000

6.4 PA Ajudes a industrials
Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i d e g ud a m e n t
justificada en el transcurs de les obres
Total amidament 6.4 : PA

1,000

6.5 PA Costos no pressupostats
Costos d'obra de paleta no pressupostada i degudament justificada e n e l tran s cu rs
de les obres.
Total amidament 6.5 : PA

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

7.1 U

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,156W
Subministrament i col·locació de projecor led per a pista esportiva de marca D ISAN O
o equivalent model Saturno 2885. 204x107lm CLD CELL Graph LED 145w CLD C EL L
grafito. Note: ENEC-CRI80 - low flicker - RG0 - 50000h L80B10 - surge protector.
Total amidament 7.1 : U

7.2 U

8,00

8,000

Total amidament 7.2 : U

24,00

24,000

Total amidament 7.3 : U

8,00

25,00

200,000

1,00

50,00

50,000

1,00

10,00

10,000

Total amidament 7.4 : M

260,000

Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=40
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte d e
20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
Enllumenat

4,00

4,000

Total amidament 7.5 : M

7.6 M

24,000

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compr
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 m m d e d i à m e tre n o m i n a l , a ïl la n t i n o
propagador de la flama, am b u n a re s i s tè n ci a a l 'i m p a cte d e 2 J, re s i s tè n ci a a
compressió de 1250 N i una rigidesa d i e l è ctri ca de 2 0 0 0 V, a m b u n i ó ro s ca d a i
muntat superficialment
Enllumenat

7.5 M

8,000

Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.IP-54,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb gra u d e p ro tecci ó IP54, muntada superficialment
Llums

7.4 M

24,000

Caixa deriv.plàstic,160x160mm,prot.IP-54,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160 mm, amb gra u d e p ro tecci ó IP54, muntada superficialment
General

7.3 U

Parcial

4,000

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.s
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte ri o r,
de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga d o r d e l a fl a m a , re s i s tè n ci a a

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4 5 0 N , m u n ta t co m a ca n a l i tza ci ó
soterrada
Tram enterrat

40,00

2,00

80,000

Total amidament 7.6 : M

7.7 U

Caixa p/quadre distrib.,plàst.+metàl.,3x22mòduls,munt.superf
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a tres fileres de vint-i -d o s
mòduls i muntada superficialment
Enllumenat

1,00

1,000

Total amidament 7.7 : U

7.8 U

1,00

1,000

Total amidament 7.8 : U

3,00

3,000

Total amidament 7.9 : U

3,000

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,bipol.(1P+N),tall=
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, ti p u s PIA co rb a B,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mò d u l D IN d e
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Enceses

8,00

8,000

Total amidament 7.10 : U

7.11 U

1,000

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, ti p u s PIA co rb a B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de p o d e r
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amp l à ri a , m un ta t e n
perfil DIN
Enllumenat

7.10 U

1,000

Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, ti p u s PIA co rb a B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de p o d e r
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amp l à ri a , m un ta t e n
perfil DIN
General

7.9 U

80,000

8,000

Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'i n te n s i ta t no m i n a l ,

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb b o tó d e te s t
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especifica ci o ns d e l a
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
General

3,00

3,000

Total amidament 7.11 : U

7.12 M

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta de l ca b l e d e p o l i ol e fi n e s
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Enllumenat

8,00

25,00

200,000

3,00

50,00

150,000

3,00

10,00

30,000

Total amidament 7.12 : M

7.13 M

380,000

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefi ne s a m b
baixa emissió fums, col·locat en tub
Enterrat

3,00

40,00

120,000

Total amidament 7.13 : M

7.14 H

3,000

120,000

Plataforma elevadora telescopica fins a 10m, carreg 227 kg
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gas o i l d e
20 m d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzonta l , d e 2 2 7 kg d e cà rre g a ú ti l , d e
dimensions 700x245x245 cm en repós i 1088 6 kg d e p es b u i d a , a m b ci s te l l a d e
dimensions 150x75 cm
Total amidament 7.14 : H

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

8.1 U

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Bonera PVC rígid,D=110mm,plana,metàl.,fix.mecàniques
Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locad a a m b
fixacions mecàniques
Canaló

6,00

6,000

Total amidament 8.1 : U

8.2 M

6,00

10,00

60,000

Total amidament 8.2 : M

3,00

18,000

Total amidament 8.3 : M

6,00

6,000

Total amidament 8.4 : U

6,000

Tub PVC,DN=160mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,c
Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de press i ó no m i n a l ,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat m i tj à i co l · l o ca t a l
fons de la rasa
Tram a arqueta

6,00

2,00

12,000

Total amidament 8.5 : M

8.6 M

18,000

Pericó prefab. PVC,400x400x400mm +tapa cega,col.
Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, am b ta p a ce g a d e PVC
reforçada, col·locat
Arqeutes registrables

8.5 M

60,000

Tub planx.galv.unió pleg.,DN125mm,g=0,6mm,fix.mec.brides
Protecció de baixant amb tub de planxa galvanitzada amb u n i ó p l e g a d a d e D N 1 2 5
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
6,00

8.4 U

6,000

Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segon s n o rm a U N EEN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat me cà n i ca m en t a m b
brides
Baixants

8.3 M

Parcial

12,000

Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,c
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de press i ó no m i n a l ,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat m i tj à i co l · l o ca t a l
fons de la rasa
Zona nord

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Zona sud

50,00

Tram perpendicular

30,00

Enllaços

2,00

Dim 1

Dim 2

Dim 3

50,000
30,000
6,00

12,000

Total amidament 8.6 : M

8.7 M

142,000

Tub PVC,DN=250mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,c
Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de press i ó no m i n a l ,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat m i tj à i co l · l o ca t a l
fons de la rasa
Conexió a clav egueram

10,00

10,000

Total amidament 8.7 : M

8.8 U

Parcial

10,000

Pericó prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.
Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, am b ta p a ce g a d e PVC
reforçada, col·locat
Conexions tub 200

2,00

2,000

Total amidament 8.8 : U

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

9.1 U

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.ultrasons
Jornada per a inspecció visual d'unio ns s o l d a d e s s e g o n s U N E 1 4 04 4 , U N E-EN
13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 1764 0 , U N E-EN ISO
23279 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666
Total amidament 9.1 : U

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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Amidaments de Pressupost
Comentari

10.1 U

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Parcial

Seguretat i de salut
Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la execu ci ó de l 'o b ra
amb totes les mesures de seguretat i higiene qu e m a rca l a n orm a ti va vi g e n t (e s
preveu una partida econòmica no inferior al 2% del preu de l'obra).
Inclou la redacció i tramitació del correspo n e n t p l a d e s e g u re ta t, a i xí co m to ta l a
documentació relativa a seguretat per el bon desenvolupament del projecte.
Total amidament 10.1 : U

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

MOVIMENT DE TERRES

Quadre de Preus Descompostos

1.1 M3

E222B432

Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20- 50) , r ealitz ada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
C1313330

1.2 M3

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

0,160 H

50,90

8,14

Cost Directe

8,14

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

8,14
E225177A

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una c ompac tac ió del
90% del PM
A0140000

Manobre

0,010 H

19,91

0,20

C1316100

Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t

0,033 H

45,00

1,49

C1335010

Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t

0,040 H

39,73

1,59

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 %s /

0,20

0,00

1.3 M3

Cost Directe

3,28

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

3,28
E2R35039

Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'es per a per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Inclou el 10% d'esponjament.
C1501700

1.4 M3

Cam.transp. 7 t

0,240 H

25,24

6,06

Cost Directe

6,06

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

6,06
E2RA7LP0

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de ter r a iner ts amb una dens itat 1,6 t/m3, pr oc edents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP0

Deposició controlada dipòsit
autoritzat,residus terra inerts

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

ESTRUCTURA

Quadre de Preus Descompostos

2.1 KG

E4415115

Acer S275JR,p/pilar peça

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
A0125000

Oficial 1a soldador

0,015 H

24,00

0,36

A0135000

Ajudant soldador

0,015 H

21,17

0,32

B44Z501A

Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s

1,000 KG

0,96

0,96

C200P000

Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica

0,015 H

3,11

0,05

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

2,500 %s /

0,68

0,02

2.2 KG

Cost Directe

1,71

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

1,71
E4435111

Acer S275JR,p/biga peça

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent s èr ie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
A0122000

Oficial 1a paleta

0,012 H

23,00

0,28

A0140000

Manobre

0,012 H

19,91

0,24

B44Z5011

Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat
mida+antiox.

1,000 KG

0,86

0,86

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

2,500 %s /

0,52

0,01

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

ESTRUCTURA

Quadre de Preus Descompostos

2.3 KG

E4485115

Acer S275JR,p/trav.peça

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats en calent s èr ie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, L i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, c ol· loc at a l'obr a amb
soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
A0125000

Oficial 1a soldador

0,025 H

24,00

0,60

A0135000

Ajudant soldador

0,015 H

21,17

0,32

B44Z501A

Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s

1,000 KG

0,96

0,96

C200P000

Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica

0,025 H

3,11

0,08

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

2,500 %s /

0,92

0,02

2.4 KG

Cost Directe

1,98

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

1,98
E44B2253

Acer S235JRC,p/corretja peça

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en per f ils c onf or mats en f r ed
sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
A012M000

Oficial 1a muntador

0,028 H

23,00

0,64

A013M000

Ajudant muntador

0,016 H

21,17

0,34

B44ZB052

Acer S235JRC,peça
simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat
mida+

1,000 KG

1,21

1,21

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

2,500 %s /

0,98

0,02

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

2,21

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

2,21

febrer 2019

Pressupost

:

Capítol

:

2

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

ESTRUCTURA

Quadre de Preus Descompostos

2.5 KG

E4425025

Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
A0125000

Oficial 1a soldador

0,015 H

24,00

0,36

A0135000

Ajudant soldador

0,015 H

21,17

0,32

B44Z502A

Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectan

1,000 KG

1,03

1,03

C200P000

Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica

0,015 H

3,11

0,05

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

2,500 %s /

0,68

0,02

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

1,78

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

1,78
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

COBERTA

Quadre de Preus Descompostos

3.1 M2

COB.01

Coberta Deck acústica EUROSILENCE B-0,70. Absorció

Subministrament i col·locació de sistema de coberta Deck fonoabsorbent o similar mitjançant la col·locació de per f il
metàl·lic interior Eurobase 48 (4.250.48) de Europerfil, en 0,75 mm de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat o Z Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda basic (EB.C1.01) o similar en color es tàndar d a def inir
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant) , f ix at
directament a estructura metàl·lica existent, amb separació entre recolzaments segons tabulats de car r egues del
fabricant obtingudes per assaig sota control d'entitat acreditada i carregues del CTE; mes col·locació de panell de
llana de roca de 40 mm. i placa aïllant de panell rígid de Poliisucianurat "Euroaislante PIR- fibra" de 40 mm. de gr uix
revestit de fibra de vidre ambdues cares, amb fixació mecànica de seguretat, més impermeabilitz ac ió a bas e de
membrana Monocapa formada per làmina TPO-FPA de 1,2 mm. de gruix reforçada amb fixació mecànica i s oldada
a les juntes per Termofusió. Realitzat per personal especialitzat inclòs fixació i elements auxiliars. Per a c ober tes
amb pendents superiors al 1 %. Segons normes CTE y QTG.
(Sense descomposició)

3.2 ml

Cost Directe

50,08

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

50,08
COB.02

Remateria general

Subministrament i col·locació de remateria general (carener, coronacions, laterals, etc...) amb xapa de 0,75 mm de
gruix, en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en
color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE- EN 10169 s egons as s ajos f itx es
tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.
(Sense descomposició)

3.3 ml

Cost Directe

21,50

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

21,50
COB.03

Canal doble aïllada sandwich de xapa de 1,00 mm. de

Subministrament i col·locació de canal doble aïllada sandw ich de xapa de 1,00 mm. de gr uix , en bas e d’ac er
galvanitzat o Z-Al-Mg, mes aïllament i col·locació xapa superior de 0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat o Z Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a definir s egons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tèc niques del f abr ic ant) , ins tal· lats
segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.
Inclou connexió a baixants, totalment col·locat.
(Sense descomposició)

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

45,00

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

45,00
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

4.1 M2

Perfil arquitectònic perfil minionda (14.76.18)… de 0,7 mm

REV.01

Subministrament i col·locació en horitzontal de perfil arquitectònic perfil minionda (14.76.18)… de 0,7 mm. de gruix ,,
perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en
color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE- EN 10169 s egons as s ajos f itx es
tècniques del fabricant); instal·lat sobre subestructura metàl·lica existent d’ac er galv anitz at, amb s epar ac ió
segons tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE. Col·locació inc loent juntes de es tanquitat de
polietilè conformada amb secció del perfil per trobaments amb remats d’acabat. Fixació autotaladr ant, i elements
auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
(Sense descomposició)

4.2 ml

Cost Directe

22,20

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

22,20
REV.02

Remateria general en acer pre-lacat

Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades, coronacions, etc ) amb x apa de
0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Eur oper f il Es mer alda Plus
(EP.C2.01) en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la nor ma UNE- EN 10169 s egons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.
(Sense descomposició)

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

22,00

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

22,00
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

PINTURA

Quadre de Preus Descompostos

5.1 M2

E894A0M2

Pintat pilar acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat.
Inclou totes les peces de muntatge, totalment acabat.
A012D000

Oficial 1a pintor

0,610 H

23,00

14,03

A013D000

Ajudant pintor

0,060 H

21,17

1,27

B89ZX000

Pintura epoxi

1,020

0,250 KG

14,66

3,74

B8ZAN000

Imprimació epoxi

1,020

0,200 KG

14,77

3,01

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 %s /

15,30

0,23

5.2 M2

Cost Directe

22,28

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

22,28
E894G0M2

Pintat biga comp. acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.

Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat.
Inclou totes les peces de muntatge, totalment acabat.
A012D000

Oficial 1a pintor

0,770 H

23,00

17,71

A013D000

Ajudant pintor

0,075 H

21,17

1,59

B89ZX000

Pintura epoxi

1,020

0,250 KG

14,66

3,74

B8ZAN000

Imprimació epoxi

1,020

0,200 KG

14,77

3,01

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 %s /

19,30

0,29

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

26,34

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

26,34
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

VARIS ACABATS

Quadre de Preus Descompostos

6.1 ut

FBATUPP3

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3 segons nor mes NIDE ( 24x 45 m, 4 v oleibol, 1 bas ket, 1
handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
(Sense descomposició)

6.2 U

Cost Directe

1.581,00

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

1.581,00
EM91C3B0

Parallamps punta Franklin múltiple,inox.1.4408, +elem.fix.

Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alç àr ia,
peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta, totalment
muntat.
A012M000

Oficial 1a muntador

4,000 H

23,00

A013M000

Ajudant muntador

4,000 H

21,17

84,68

BM91C3B0

Parallamps punta Franklin
múltiple,inox.1.4408, +elem.fix. p

1,000 U

656,94

656,94

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

3,500 %s /

176,68

6,18

6.3 ut

92,00

Cost Directe

839,80

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

839,80

Conjunt de 2 cistelles monotub elevables REF-BAMON017

AJUG

Subministrament i col·locació de joc de cistelles de bàsquet elevables al sostre mitjançant torn manual i fabr ic ades
segons Norma UNE EN 1270:2006 Tipus 5 Classe A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un màstic centr al
quadrat amb tub telescòpic per la subjecció i regulació del tauler, facilita la posició d'alçada del cèrcol quedant f ix at
mitjançant cargols d'alta residència. Suports laterals cargolats al màstic central per a subjecció dels cables d'ac er
antigiratori de 19+1 col·locats en estructura existent del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de joc . Tauler
de metacrilat de 10 mm de gruix, marc metàl·lic per a reforç del tauler, cèrcol flexible amb xarxes de niló. Inclou les
subestructures ancorades a pòrtics metàl·lics.
(Sense descomposició)

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

4.235,69

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

4.235,69
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

VARIS ACABATS

Quadre de Preus Descompostos

6.4 PA

AJUD

Ajudes a industrials

Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i degudament justificada en el trans c ur s de
les obres
(Sense descomposició)

6.5 PA

Cost Directe

300,00

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

300,00
COS

Costos no pressupostats

Costos d'obra de paleta no pressupostada i degudament justificada en el transcurs de les obres.
(Sense descomposició)

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

300,00

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

300,00
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

BAIXA TENSIÓ

Quadre de Preus Descompostos

7.1 U

EHQL11WW

Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,156W

Subministrament i col·locació de projecor led per a pista esportiva de marca DISANO o equivalent model Satur no
2885. 204x107lm CLD CELL Graph LED 145w CLD CELL grafito. Note: ENEC-CRI80 - low f lic ker - RG0 - 50000h
L80B10 - surge protector.
A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,483 H

24,00

11,59

A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,483 H

21,17

10,23

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

21,82

0,33

357,55

357,55

BHQL11M01 Subministrament i col·locació de
projecor led per a pista es

7.2 U

1,000

1,000 U

Cost Directe

379,70

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

379,70
EG151C22

Caixa deriv.plàstic,160x160mm,prot.IP-54,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,150 H

21,17

3,18

A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,500 H

24,00

12,00

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

15,18

0,23

BG151C22

Caixa deriv.plàstic,160x160mm,prot.IP54,p/munt.superf.

1,000

1,000 U

11,88

11,88

BGW15000

P.p.accessoris caixa derivació quadr.

1,000

1,000 U

0,32

0,32

7.3 U

Cost Directe

27,61

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

27,61
EG151722

Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.IP-54,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,150 H

21,17

3,18

A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,300 H

24,00

7,20

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

10,38

0,16

BG151722

Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.IP54,p/munt.superf.

1,000

1,000 U

6,04

6,04

BGW15000

P.p.accessoris caixa derivació quadr.

1,000

1,000 U

0,32

0,32

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

16,90

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

16,90
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

BAIXA TENSIÓ

Quadre de Preus Descompostos

7.4 M

EG21H81H

Tub rígid plàstic

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la f lama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V , amb unió
roscada i muntat superficialment
A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,050 H

21,17

1,06

A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,043 H

24,00

1,03

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

2,09

0,03

BGW21000

P.p.accessoris p/tubs rígids PVC

1,000

1,000 U

0,14

0,14

BG21H810

Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.

1,000

1,020 M

3,73

3,80

7.5 M

Cost Directe

6,06

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

6,06
EG23R915

Tub rígid acer

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetr e nominal, r es is tènc ia a l'impac te de 20 J, r es is tènc ia a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,047 H

24,00

1,13

A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,050 H

21,17

1,06

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

2,19

0,03

BGW23000

P.p.accessoris p/tubs rígids acer

1,000

1,000 U

0,23

0,23

BG23R910

Tub rígid acer
galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.com

1,000

1,020 M

2,82

2,88

7.6 M

Cost Directe

5,33

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

5,33
EG22TD1K

Tub corbable corrugat PE,doble

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corr ugada l'ex ter ior , de 63 mm de diàmetr e
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistènc ia a c ompr es s ió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,020 H

21,17

0,42

A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,025 H

%NAAA

Gastos auxiliares

BG22TD10

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1,000

24,00

0,60

1,500 %s /

1,02

0,02

1,020 M

1,10

1,12

Cost Directe

2,16

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

2,16
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

BAIXA TENSIÓ

Quadre de Preus Descompostos

7.7 U

EG143902

Caixa p/quadre

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl· lic a, per a tr es f iler es de v int- i- dos mòduls i muntada
superficialment
A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,025 H

24,00

0,60

A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,025 H

21,17

0,53

%NAAA

Gastos auxiliares

1,13

0,02

BG143902

Caixa p/quadre distrib.,plàst.+metàl.,3
fil.x22mòduls,p/munt

1,000

1,000 U

129,96

129,96

BGW14000

P.p.accessoris caixa p/quadre distrib.

1,000

1,000 U

1,44

1,44

7.8 U

1,500 %s /

Cost Directe

132,55

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

132,55
EG414DJF

Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,200 H

21,17

4,23

A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,230 H

24,00

5,52

%NAAA

Gastos auxiliares

9,75

0,15

BG414DJF

Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaB,(4P),tall=6000A/10

1,000

1,000 U

68,06

68,06

BGW41000

P.p.accessoris p/interr.magnetot.

1,000

1,000 U

0,42

0,42

7.9 U

1,500 %s /

Cost Directe

78,38

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

78,38
EG414DJ9

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,230 H

24,00

5,52

A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,200 H

21,17

4,23

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

9,75

0,15

BGW41000

P.p.accessoris p/interr.magnetot.

1,000

1,000 U

0,42

0,42

BG414DJ9

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaB,(4P),tall=6000A/10

1,000

1,000 U

60,07

60,07

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

70,39

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

70,39
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

BAIXA TENSIÓ

Quadre de Preus Descompostos

7.10 U

EG414A49

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,200 H

24,00

4,80

A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,200 H

21,17

4,23

%NAAA

Gastos auxiliares

9,03

0,14

BG414A49

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaB,bipol.(1P+N),tall=

1,000

1,000 U

27,53

27,53

BGW41000

P.p.accessoris p/interr.magnetot.

1,000

1,000 U

0,42

0,42

7.11 U

1,500 %s /

Cost Directe

37,12

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

37,12
EG4242JH

Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de s ens ibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indic ador mec ànic de def ec te, c ons tr uït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,200 H

21,17

4,23

A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,500 H

24,00

12,00

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

16,23

0,24

BGW42000

P.p.accessoris p/interr.difer.

1,000

1,000 U

0,38

0,38

BG4242JH

Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.i

1,000

1,000 U

155,82

155,82

7.12 M

Cost Directe

172,67

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

172,67
EG315634

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ 1- K ( A S+) , pentapolar , de
secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,015 H

24,00

0,36

A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,015 H

21,17

0,32

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

0,68

0,01

BG315630

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x2.5mm2

1,020 M

2,79

2,85

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1,000

Cost Directe

3,54

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

3,54

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

BAIXA TENSIÓ

Quadre de Preus Descompostos

7.13 M

EG315654

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ 1- K ( A S+) , pentapolar , de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A012H000

Oficial 1a electricista

1,000

0,040 H

24,00

0,96

A013H000

Ajudant electricista

1,000

0,040 H

21,17

0,85

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

1,81

0,03

BG315650

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2

1,020 M

4,96

5,06

7.14 H

1,000

Cost Directe

6,90

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

6,90

Plataforma elevadora telescopica fins a 10m, carreg 227 kg

EL40AAAA

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alç àr ia màx ima de
treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes
buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
(Sense descomposició)

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

39,24

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

39,24

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

8.1 U

E5ZH4DJ4

Bonera PVC rígid,D=110mm,plana,metàl.,fix.mecàniques

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
A0122000

Oficial 1a paleta

1,000

0,600 H

23,00

13,80

A0140000

Manobre

1,000

0,300 H

19,91

5,97

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

19,77

0,30

B5ZZJLPT

Vis acer galv.5.4x65mm,junt
metall/goma,tac D=8/10mm

1,000

4,000 U

0,26

1,04

BD514DJ1

Bonera PVC rígid,D=110mm,tapa plana
metàl.

1,000

1,000 U

18,17

18,17

8.2 M

Cost Directe

39,28

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

39,28
ED15B771

Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE- EN 1329- 1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
A0127000

Oficial 1a col.locador

1,000

0,360 H

23,00

8,28

A0137000

Ajudant col.locador

1,000

0,180 H

21,17

3,81

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

12,09

0,18

BD13177B

Tub PVC-U paret massissa,àrea
aplicació B,DN=110mm,llarg.=3m

1,000

1,400 M

2,79

3,91

BD1Z2200

Brida p/tub PVC,D=75-110mm

1,000

0,670 U

1,19

0,80

BDY3B700

Element munt. p/tub PVC,D=110mm

1,000

1,000 U

0,08

0,08

BDW3B700

Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm

1,000

0,330 U

5,42

1,79

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

18,85

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

18,85

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

8.3 M

ED143A30

Tub planx.galv.unió

Protecció de baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gr uix , inc los es
les peces especials i fixat mecànicament amb brides
A0127000

Oficial 1a col.locador

0,500 H

23,00

11,50

A0137000

Ajudant col.locador

0,250 H

21,17

5,29

BD145A30

Tub planx.galv.unió
pleg.,DN100mm,g=0,6mm

1,400 M

6,96

9,74

BD1Z5000

Brida p/tub planx.galv.

0,500 U

9,19

4,60

BDW43A30

Accessori p/baixant tub planx.galv.unió
pleg.,DN=100mm,g=0,6

0,330 U

10,56

3,48

BDY45A30

Element munt.p/baix.planxa galv.unió
pleg.,DN=100mm,g=0,6mm

1,000 U

0,77

0,77

A%AUX001

Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 %s /

16,79

0,25

8.4 U

Cost Directe

35,63

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

35,63
ED3F3440

Pericó prefab. PVC,400x400x400mm +tapa cega,col.

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat
A012N000

Oficial 1a d'obra pública

1,000

0,200 H

23,00

4,60

A0140000

Manobre

1,000

0,300 H

19,91

5,97

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

10,57

0,16

BD3F3440

Pericó prefab. PVC,400x400x400mm
+tapa cega

1,000 U

36,53

36,53

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1,000

Cost Directe

47,26

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

47,26

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

8.5 M

EFA1J445

Tub PVC,DN=160mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la nor ma UNEEN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
A012M000

Oficial 1a muntador

1,000

0,350 H

23,00

8,05

A013M000

Ajudant muntador

1,000

0,350 H

21,17

7,41

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

15,46

0,23

BFYA1J40

Pp.p/tub PVC-U pres.,D=160mm,encolat

1,000

1,000 U

1,51

1,51

BFWA1J40

Accessori p/tub PVC-U
pres.DN=160mm,p/encolar

1,000

0,200 U

72,39

14,48

BFA1J440

Tub
PVC,DN=160mm,PN=10bar,p/encolar,UN
EN 1452-2

1,000

1,020 M

8,92

9,10

8.6 M

Cost Directe

40,78

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

40,78
EFA1L445

Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la nor ma UNEEN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
A013M000

Ajudant muntador

1,000

0,375 H

21,17

7,94

A012M000

Oficial 1a muntador

1,000

0,375 H

23,00

8,63

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

16,57

0,25

BFA1L440

Tub
PVC,DN=200mm,PN=10bar,p/encolar,UN
EN 1452-2

1,000

1,020 M

13,86

14,14

BFYA1L40

Pp.p/tub PVC-U pres.,D=200mm,encolat

1,000

1,000 U

2,35

2,35

BFWA1L40

Accessori p/tub PVC-U
pres.DN=200mm,p/encolar

1,000

0,200 U

116,00

23,20

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

56,51

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

56,51
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

8.7 M

EFA1M445

Tub PVC,DN=250mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-

Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la nor ma UNEEN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
A012M000

Oficial 1a muntador

1,000

0,400 H

23,00

9,20

A013M000

Ajudant muntador

1,000

0,400 H

21,17

8,47

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

17,67

0,27

BFYA1M40

Pp.p/tub PVC-U pres.,D=250mm,encolat

1,000

1,000 U

3,65

3,65

BFWA1M40

Accessori p/tub PVC-U
pres.DN=250mm,p/encolar

1,000

0,200 U

322,40

64,48

BFA1M440

Tub
PVC,DN=250mm,PN=10bar,p/encolar,UN
EN 1452-2

1,000

1,020 M

19,74

20,13

8.8 U

Cost Directe

106,20

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

106,20
ED3F3540

Pericó prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.

Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat
A0140000

Manobre

1,000

0,300 H

19,91

5,97

A012N000

Oficial 1a d'obra pública

1,000

0,200 H

23,00

4,60

%NAAA

Gastos auxiliares

1,500 %s /

10,57

0,16

BD3F3540

Pericó prefab. PVC,550x550x550mm
+tapa cega

100,05

100,05

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1,000

1,000 U

Cost Directe

110,78

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

110,78
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

CONTROL DE QUALITAT

Quadre de Preus Descompostos

9.1 U

J441E102

Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.ultrasons

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a as s aig mitjanç ant
ultrasons segons UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666
BV25E102

Jornada p/inspecció visual unions
sold.+ass.ultrasons

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1,000 U

742,00

742,00

Cost Directe

742,00

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

742,00

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

SEGURETAT I SALUT

Quadre de Preus Descompostos

10.1 U

PLAD

Seguretat i de salut

Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la execució de l'obr a amb totes les mes ur es de
seguretat i higiene que marca la normativa vigent (es preveu una partida econòmica no inferior al 2% del pr eu de
l'obra).
Inclou la redacció i tramitació del corresponent pla de seguretat, així com tota la documentació relativa a s egur etat
per el bon desenvolupament del projecte.
(Sense descomposició)

Alba Duran Mitjans, arquitecte

Cost Directe

5.433,76

0,000 % Cost Indirecte

0,00

Total Arrodonit =

5.433,76

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

A0122000

H
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta

23,00

A0125000

H
Oficial 1a soldador
Oficial 1a soldador

24,00

A0127000

H
Oficial 1a col.locador
Oficial 1a col.locador

23,00

A012D000

H
Oficial 1a pintor
Oficial 1a pintor

23,00

A012H000

H
Oficial 1a electricista
Oficial 1a electricista

24,00

A012M000

H
Oficial 1a muntador
Oficial 1a muntador

23,00

A012N000

H
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a d'obra pública

23,00

A0135000

H
Ajudant soldador
Ajudant soldador

21,17

A0137000

H
Ajudant col.locador
Ajudant col.locador

21,17

A013D000

H
Ajudant pintor
Ajudant pintor

21,17

A013H000

H
Ajudant electricista
Ajudant electricista

21,17

A013M000

H
Ajudant muntador
Ajudant muntador

21,17

A0140000

H
Manobre
Manobre

19,91

B2RA7LP0

M3
Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra ine rts a m b u n a
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la L li s ta
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,15

B44Z5011

KG
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça s i m p l e , e n p e rfi l s
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mi d a i am b
una capa d'imprimació antioxidant

0,86

B44Z501A

KG
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça s i m p l e , e n p e rfi l s
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN , tre b a l l at a l ta l l e r
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,96

Alba Duran Mitjans, arquitecte

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES
B44Z502A

KG
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,t
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça s i m p l e , e n p e rfi l s
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, trebal l a t
al taller per a co l · l o ca r a m b s o l d a d u ra i a m b u n a ca p a d 'i m p ri m a ci ó
antioxidant

1,03

B44ZB052

KG
Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, e n p e rfi l s
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,21

B5ZZJLPT

U
Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac d e n i l ó
de diàmetre 8/10 mm

0,26

B89ZX000

KG
Pintura epoxi
Pintura epoxi

14,66

B8ZAN000

KG
Imprimació epoxi
Imprimació epoxi

14,77

BD13177B

M
Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=3m
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B s e g o n s n o rm a U N EEN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,79

BD145A30

M
Tub planx.galv.unió pleg.,DN100mm,g=0,6mm
Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 1 0 0 m m i 0 ,6 m m d e
gruix

6,96

BD1Z2200

U
Brida p/tub PVC,D=75-110mm
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm

1,19

BD1Z5000

U
Brida p/tub planx.galv.
Brida per a tub de planxa galvanitzada

9,19

BD3F3440

U
Pericó prefab. PVC,400x400x400mm +tapa cega
Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, a m b ta p a ce g a
de PVC reforçada

36,53

BD3F3540

U
Pericó prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega
Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, a m b ta p a ce g a
de PVC reforçada

100,05

BD514DJ1

U
Bonera PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.
Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

BDW3B700

U
Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

BDW43A30

U
Accessori p/baixant tub planx.galv.unió pleg.,DN=100mm,g=0,6
Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb uni ó p l e g a d a d e
DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

BDY3B700

U
Element munt. p/tub PVC,D=110mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

Alba Duran Mitjans, arquitecte

18,17

5,42

10,56

0,08

febrer 2019
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES
BDY45A30

U
Element munt.p/baix.planxa galv.unió pleg.,DN=100mm,g=0,6mm
Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitza d a a m b un i ó
plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

0,77

BFA1J440

M
Tub PVC,DN=160mm,PN=10bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2
Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomin a l ,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

8,92

BFA1L440

M
Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomin a l ,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

13,86

BFA1M440

M
Tub PVC,DN=250mm,PN=10bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2
Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomin a l ,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

19,74

BFWA1J40

U
Accessori p/tub PVC-U pres.DN=160mm,p/encolar
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm d e d i à m e tre n o m i n a l
exterior, per a encolar

72,39

BFWA1L40

U
Accessori p/tub PVC-U pres.DN=200mm,p/encolar
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm d e d i à m e tre n o m i n a l
exterior, per a encolar

116,00

BFWA1M40

U
Accessori p/tub PVC-U pres.DN=250mm,p/encolar
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm d e d i à m e tre n o m i n a l
exterior, per a encolar

322,40

BFYA1J40

U
Pp.p/tub PVC-U pres.,D=160mm,encolat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a p re s s i ó, d e
160 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

1,51

BFYA1L40

U
Pp.p/tub PVC-U pres.,D=200mm,encolat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a p re s s i ó, d e
200 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

2,35

BFYA1M40

U
Pp.p/tub PVC-U pres.,D=250mm,encolat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a p re s s i ó, d e
250 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

3,65

BG143902

U
Caixa p/quadre distrib.,plàst.+metàl.,3 fil.x22mòduls,p/munt
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a tres fi l e re s d e
vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment

129,96

BG151722

U
Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.IP-54,p/munt.superf.
Caixa de derivació quadrad a d e pl à s ti c, d e 1 1 0 x1 1 0 m m , a m b g ra u d e
protecció IP-54 i per a muntar superficialment

6,04

BG151C22

U
Caixa deriv.plàstic,160x160mm,prot.IP-54,p/munt.superf.
Caixa de derivació quadrad a d e pl à s ti c, d e 1 6 0 x1 6 0 m m , a m b g ra u d e
protecció IP-54 i per a muntar superficialment

11,88
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COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES
BG21H810

M
Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compr
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, a ïll a n t
i no propagador d e l a fl a m a , a m b u n a re s is tè n ci a a l 'im p a cte d e 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

3,73

BG22TD10

M
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i co rru ga d a
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fl am a
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compress i ó d e 4 5 0 N , p e r a
canalitzacions soterrades

1,10

BG23R910

M
Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=40
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre n o m i n a l , re s i s tè n ci a a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

2,82

BG315630

M
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x2.5mm2
Cable amb conductor d e co u re d e 0 ,6 /1 kV d e te n s i ó a s s i g n a d a , am b
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2 .5 m m 2 , a m b co b e rta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,79

BG315650

M
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2
Cable amb conductor d e co u re d e 0 ,6 /1 kV d e te n s i ó a s s i g n a d a , am b
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb cob e rta d e l
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,96

BG414A49

U
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,bipol.(1P+N),tall=
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat no m i n a l , ti p u s PIA
corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 6 0 89 8 ,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,53

BG414DJ9

U
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat no m i n a l , ti p u s PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 6 0 89 8 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòdul s D IN d e 1 8
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

60,07

BG414DJF

U
Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat no m i n a l , ti p u s PIA
corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 6 0 89 8 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòdul s D IN d e 1 8
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

68,06

BG4242JH

U
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, d e 4 0 A d 'i n te n s i ta t
nominal, tetrapolar (4 P), de 0 .0 3 A d e s e n s i b i l i tat, d e d e s co n n e xi ó fi x
instantani, amb botó de test in co rp o ra t i i n d i ca d o r m e càn i c d e d e fe cte ,
construït segons les especificacions de la no rm a U N E-EN 6 1 0 08 -1 , de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

155,82

BGW14000

U
P.p.accessoris caixa p/quadre distrib.
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució

1,44

BGW15000

U
P.p.accessoris caixa derivació quadr.
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

0,32
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BGW21000

U
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,14

BGW23000

U
P.p.accessoris p/tubs rígids acer
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,23

BGW41000

U
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42

BGW42000

U
P.p.accessoris p/interr.difer.
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38

BHQL11M01

U
Subministrament i col·locació de projecor led per a pista es
Projecor led per a pista esportiva d e m arca D ISAN O o e qu i va l e n t m od e l
Saturno 2885. 204x107lm CLD CELL Graph LED 1 4 5 w C L D C ELL g rafi to .
Note: ENEC-CRI80 - low flicker - RG0 - 50000h L80B10 - surge protector.

357,55

BM91C3B0

U
Parallamps punta Franklin múltiple,inox.1.4408, +elem.fix. p
Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 31 6 ), am b
pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçàri a , pe ça d 'a d a pta ci ó d e l d i s p o s iti u i
elements de fixació per a suport amb placa base

656,94

BV25E102

U
Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.ultrasons
Jornada complerta per a inspecció visual d'unions s o l d a d e s s e go n s U N E
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons sego n s U N E-EN
ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva accep ta ci ó s e g o n s U N E-EN ISO
11666

742,00

C1313330

H
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90

C1316100

H
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

45,00

C1335010

H
Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t
Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t

39,73

C1501700

H
Cam.transp. 7 t
Camió per a transport de 7 t

25,24

C200P000

H
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

Alba Duran Mitjans, arquitecte
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III. PRESSUPOST
Valoració de l’execució material de l’obra projectada per capítols

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: MOVIMENT DE TERRES

1

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

1.1 M3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.
Excavació de rasa per a pas d'instal· l a ci o ns fi n s a 1 m d e fo n d à ri a , e n te rre n y
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terre s d e i xa d e s a
la vora
160
Tram a arqueta

6,00

2,00

0,40

1,20

5,760

200
Zona nord

50,00

0,60

1,20

36,000

Zona sud

50,00

0,60

1,20

36,000

Tram perpendicular

30,00

0,60

1,20

21,600

0,60

1,20

8,640

0,60

1,20

Enllaços

2,00

6,00

250
Conexió a clavegueram

10,00

7,200
_________

Total:

115,200

8,14

937,73

3,28

302,28

6,06

767,92

3,15

399,17

1.2 M3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fin s a 2 5
cm, amb una compactació del 90% del PM
1,00

115,20

0,80

92,160
_________

Total:

92,160

1.3 M3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió d e 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans m ecà n i cs , a m b u n re co rre g u t d e
més de 10 i fins a 15 km.
Inclou el 10% d'esponjament.
1,00

Total Bloc:

115,20

115,200
_________

115,200 x 1,100

126,720

_________
Total:

126,720

1.4 M3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una den s i ta t
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 s e g o n s l a L l i s ta Eu rop e a d e
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

_________

Total:
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1

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat
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Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: ESTRUCTURA

2

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

2.1 KG Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars form a ts p e r p e ça s i m p l e , e n
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN , tre b al l a t a ta l l e r i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
IPE 550

2,00

10,00

10,00

HEA 200

2,00

4,00

10,00

105,50 21.100,000
42,30

3.384,000
_________

24.484,000 x 1,050

Total Bloc:

25.708,200

_________
Total:

25.708,200

1,71

43.961,02

1,39

44.366,76

2.2 KG Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simp l e , e n
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, H EB, H EA, H EM i U PN , a m b u n a ca p a
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
HEA 140
tram curt

2,00

5,00

5,20

24,70

1.284,400

2,00

5,00

5,20

24,70

1.284,400

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

superiors tram curt

2,00

5,00

5,20

24,70

1.284,400

superiors tram llarg

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

2,00

9,00

5,50

24,70

2.445,300

creuetes superiors HEB 140

2,00

4,00

5,50

24,70

1.086,800

IPE 300

2,00

25,50

42,20

2.152,200

IPE 400

8,00

25,50

66,30 13.525,200

tram llarg

Total Bloc:

_________

30.398,600 x 1,050

31.918,530

_________
Total:

31.918,530

2.3 KG Acer S275JR,p/trav.peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça s i m p l e , e n
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, L i UPN, treballat a ta l l e r i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
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Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
L 40x40x4

arriostrament pandeig lateral

4,00

6,00

5,50

2,42

319,440

2,00

10,00

7,56

2,42

365,904

16,00

2,00

0,65

2,42

50,336

_________

735,680 x 1,050

Total Bloc:

772,464

_________
Total:

772,464

1,98

1.529,48

2,21

15.266,57

1,78

4.485,60

2.4 KG Acer S235JRC,p/corretja peça simp.,conf.L,U,C,Z,omega,galv.,
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formad a p e r p e ça s i m p l e ,
en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, co l · l o ca t a l 'o b ra
amb cargols.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
ZF 180x3

18,00

50,00

7,31

6.579,000
_________

6.579,000 x 1,050

Total Bloc:

6.907,950

_________
Total:

6.907,950

2.5 KG Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,r
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a eleme n ts d 'a n co ra tg e fo rm a ts p e r
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectang u l a r i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, co l · l o ca t a l 'o b ra
amb soldadura.
Totalment col·locat. Inclou retalls i peces de muntatges.
Inclou un 5% de Kg en concepte de peces i altres a justificar amb la DF.
plaques 70x40

28,00

50,00

1.400,000

carteles i altres

1,00

1.000,00

1.000,000

Total Bloc:

_________

2.400,000 x 1,050

2.520,000

_________
Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

2.520,000

febrer 2019

Pressupost
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3

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

3.1 M2 Coberta Deck acústica EUROSILENCE B-0,70. Absorció
Subministrament i col·locació de sistema de coberta Deck fonoabsorbent o s i m i l a r
mitjançant la col·locació de perfil m età l · l i c i n te ri o r Euro b a s e 4 8 (4 .2 5 0 .4 8 ) d e
Europerfil, en 0,75 mm de gruix, perfilat en base d’acer galvanitza t o Z-Al -Mg i Pre lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda basic (EB.C1.01) o s i m i l a r en co l o r
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norm a U N E-EN 1 0 1 6 9
segons assajos fitxes tècniqu e s d e l fa b ri ca n t), fi xa t d i re cta m e n t a e s tru ctu ra
metàl·lica exi s te n t, a m b s e pa ra ci ó e n tre re co l za m e n ts s e g o n s ta b ul a ts d e
carregues del fabricant obtingudes per assaig sota co n tro l d 'e n ti ta t a cred i ta d a i
carregues del CTE; mes col·locació de panell de llana de ro ca d e 4 0 m m . i p l a ca
aïllant de panell rígid de Poliisucianurat "Euroaislante PIR- fibra" de 40 mm. de g ru i x
revestit de fibra de vidre ambdues cares, amb fixació mecànica d e s eg u re ta t, m é s
impermeabilització a base de membrana Monocapa formada per làm i n a TPO-FPA
de 1,2 mm. de gruix reforçada amb fixaci ó m e cà ni ca i s o l d a d a a l es j u n te s p e r
Termofusió. Realitzat per personal especialitzat inclòs fixació i e l e m e n ts a u xi l i a rs .
Per a cobertes amb pendents superiors al 1 %. Segons normes CTE y QTG.
2,00

12,46

49,77

1.240,268
_________
Total:

1.240,268

50,08

62.112,62

21,50

4.281,73

45,00

4.479,30

3.2 ml Remateria general
Subministrament i col·locació de remateria general (carener, coronacions, l a te ra l s ,
etc...) amb xapa de 0,75 mm de gruix, en base d’acer galva n i tza t o Z-Al -Mg i Pre lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color està n d a rd a
definir segons DF (acompleix exi g è n ci e s d e l a n o rm a U N E-EN 1 0 1 6 9 s e g o n s
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats s e g o n s d i s s e n y e n p l àn o l s d e
detall. Segons normes CTE y QTG.
3,00

49,77

149,310

4,00

12,46

49,840
_________
Total:

199,150

3.3 ml Canal doble aïllada sandwich de xapa de 1,00 mm. de gruix, e
Subministrament i col·locació de canal doble aïllada sandwich de xapa de 1,00 m m .
de gruix, en base d’acer galvanitzat o Z-Al -Mg , m es a ïl l a m e n t i co l · l o ca ci ó xa p a
superior de 0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat o Z-Al -Mg i Pre -l a ca t e n
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color es tà n d a rd a d e fi n i r
segons DF (acompleix exigències de la norma U N E-EN 1 0 1 6 9 s e g o n s as s a j o s
fitxes tècniques del fabricant), instal·la ts s e g o n s d i s s e n y e n p l à n o l s d e d e ta l l .
Segons normes CTE y QTG.
Inclou connexió a baixants, totalment col·locat.
canal recollida aigua

2,00

49,77

99,540
_________
Total:
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4

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

4.1 M2 Perfil arquitectònic perfil minionda (14.76.18)… de 0,7 mm
Subministrament i col·locació en horitzontal de perfil arquitectò n i c p erfi l m i n i o n d a
(14.76.18)… de 0,7 mm. de gruix,, perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color està n d a rd a
definir segons DF (acompleix exi g è n ci e s d e l a n o rm a U N E-EN 1 0 1 6 9 s e g o n s
assajos fitxes tècniques del fabricant); instal·l a t s o b re s u b e s tru ctura m età l · l i ca
existent d’acer galvanitzat, a m b s e p a ra ci ó s e g o n s ta b u l a ts d e ca rre gu e s d e l
fabricant i carregues del CTE. Col·locació incloent juntes de estanquitat de po l i e ti l è
conformada amb secció del perfil per trobaments a m b re m a ts d ’ a ca b a t. Fi xa ci ó
autotaladrant, i elements auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
laterals

2,00

26,25

4,00

210,000

2,00

49,75

4,00

398,000
_________
Total:

608,000

22,20

13.497,60

22,00

3.696,00

4.2 ml Remateria general en acer pre-lacat
Subministrament i col·locació de remateria general (peus de p l a n xa , ca n ton a d e s ,
coronacions, etc) amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base d’acer galva n i tza t o Z-Al Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmera l d a Pl u s (EP.C 2.0 1 ) en co l o r
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norm a U N E-EN 1 0 1 6 9
segons assajos fitxes tècniques d e l fa b ri ca n t), i n s ta l· l a ts s e g o n s d i s s e n y e n
plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.
2,00

49,75

99,500

2,00

26,25

52,500

4,00

4,00

16,000
_________
Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

168,000

febrer 2019

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: PINTURA

5

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

5.1 M2 Pintat pilar acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.
Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprima ci ó
epoxi i dues d'acabat.
Inclou totes les peces de muntatge, totalment acabat.
IPE 550

2,00

10,00

10,00

1,94

HEA 200

2,00

4,00

10,00

1,20

96,000
_________

484,000 x 1,050

Total Bloc:

388,000

508,200

_________
Total:

508,200

22,28

11.322,70

26,34

28.098,25

5.2 M2 Pintat biga comp. acer pintura epoxi,2imprim.epoxi+acab.
Pintat de biga composta de perfils d 'a ce r a m b p i n tu ra e p o xi , a m b d u e s ca p e s
d'imprimació epoxi i dues d'acabat.
Inclou totes les peces de muntatge, totalment acabat.
HEA 140
tram curt

tram llarg

2,00

5,00

5,20

0,96

49,920

2,00

5,00

5,20

0,96

49,920

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

superiors tram curt

2,00

5,00

5,20

0,96

49,920

superiors tram llarg

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

2,00

9,00

5,50

0,96

95,040

5,50

creuetes superiors HEB 140

2,00

4,00

0,96

42,240

IPE 300

2,00

25,50

1,20

61,200

IPE 400

8,00

25,50

1,52

310,080

L 40x40x4

plaques
carteles i altres

4,00

6,00

5,50

0,16

21,120

2,00

10,00

7,56

0,16

24,192

28,00

1,00

28,000

1,00

50,00

50,000
_________

Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1.066,752

febrer 2019

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: VARIS ACABATS

6

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

6.1 ut Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3
Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3 segons norm e s N ID E (2 4 x4 5
m, 4 voleibol, 1 basket, 1 handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

_________

Total:

1,000

1.581,00

1.581,00

839,80

839,80

4.235,69

4.235,69

300,00

300,00

300,00

300,00

6.2 U
Parallamps punta Franklin múltiple,inox.1.4408, +elem.fix. p
Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidab l e 1 .44 0 8 (AISI 31 6 ), am b p a l
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació d e l d i s p o s i ti u i e l e m e n ts d e
fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta, totalment muntat.

_________

Total:

1,000

6.3 ut Conjunt de 2 cistelles monotub elevables REF-BAMON017
Subministrament i col·locació de joc de cistelles de b à s q u e t e l e va bl e s a l s o s tre
mitjançant torn manual i fabricades segons N o rm a U N E EN 1 2 7 0 :2 0 0 6 Ti p u s 5
Classe A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta d e u n m à s ti c ce n tra l q u a d ra t
amb tub telescòpic per la subjecció i regulació del tauler, facilita la posici ó d 'a l ça d a
del cèrcol quedant fixat mitja n ça n t ca rg o l s d 'a l ta re s i d è n ci a . Su p o rts l a te ra l s
cargolats al màstic central per a subjecció dels cables d'acer an ti g i rato ri de 1 9 +1
col·locats en estructura existent del sostre quedant la cistella immòbil a la a l tu ra d e
joc. Tauler de metacrilat de 10 mm de gruix, marc metàl·lic pe r a re forç d e l ta u l e r,
cèrcol flexible amb xarxes de niló. Inclou les subestru ctu re s a n co ra d e s a p ò rti cs
metàl·lics.
_________
Total:

1,000

6.4 PA Ajudes a industrials
Aj u d e s a to ts el s i n d u s tri a l s q u e i n te rve n e n a l 'o b ra n o p re s s u p os ta d a i
degudament justificada en el transcurs de les obres

_________

Total:

1,000

6.5 PA Costos no pressupostats
Costos d'obra de paleta no pressupostada i degudament justificada en el tran s cu rs
de les obres.

_________

Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1,000

febrer 2019

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: BAIXA TENSIÓ

7

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

379,70

9.112,80

27,61

220,88

16,90

405,60

6,06

1.575,60

5,33

21,32

7.1 U
Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,156W
Subministrament i col·locació d e p ro j e co r l e d pe r a pi s ta e s p o rti va d e m a rca
DISANO o equivalent model Saturno 2885. 204x107lm CLD CELL Graph L ED 1 4 5 w
CLD CELL grafito. Note: ENEC-CRI80 - low flicker - RG0 - 500 0 0 h L 8 0 B1 0 - s u rg e
protector.
_________
Total:

24,000

7.2 U
Caixa deriv.plàstic,160x160mm,prot.IP-54,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160 mm, amb grau de pro tecci ó IP54, muntada superficialment
General

8,00

8,000
_________
Total:

8,000

7.3 U
Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.IP-54,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de pro tecci ó IP54, muntada superficialment
Llums

24,00

24,000
_________
Total:

24,000

7.4 M
Tub rígid plàstic
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàm e tre n o m i n a l , a ïl la n t i n o
propagador de la flama, amb una res i s tè n ci a a l 'i m p a cte d e 2 J, re s i s tè n ci a a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2 0 0 0 V, a m b u n i ó ro s ca d a i
muntat superficialment
Enllumenat

8,00

25,00

200,000

1,00

50,00

50,000

1,00

10,00

10,000
_________
Total:

260,000

7.5 M
Tub rígid acer
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l 'i m p a cte
de 20 J, re s i s tèn ci a a co m p re s s i ó d e 4 0 0 0 N , a m b u n i ó ro s ca d a i m u n ta t
superficialment
Enllumenat

4,00

4,000
_________
Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

4,000

febrer 2019

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: BAIXA TENSIÓ

7

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

7.6 M
Tub corbable corrugat PE,doble
Tub corbable corrugat de polieti l è , de d o b l e ca p a , l l i s a l a i n te ri o r i co rru g a d a
l'exterior, de 63 mm de diàmetre n o m i n a l , a ïl l a n t i n o p ro p a g a d o r d e l a fl a m a ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4 5 0 N , m u n ta t co m a
canalització soterrada
Tram enterrat

40,00

2,00

80,000
_________
Total:

80,000

2,16

172,80

132,55

132,55

78,38

78,38

70,39

211,17

37,12

296,96

7.7 U
Caixa p/quadre distrib.,plàst.+metàl.,3x22mòduls,munt.superf
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a tres fi l ere s de vi n t-i dos mòduls i muntada superficialment
Enllumenat

1,00

1,000

_________
Total:

1,000

7.8 U
Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA co rb a B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall se g o n s U N E-EN 6 0 8 9 8 i d e 1 0 kA d e
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 m ò d ul s D IN d e 1 8 m m d 'a m p l à ri a ,
muntat en perfil DIN
General

1,00

1,000
_________
Total:

1,000

7.9 U
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA co rb a B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall se g o n s U N E-EN 6 0 8 9 8 i d e 1 0 kA d e
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 m ò d ul s D IN d e 1 8 m m d 'a m p l à ri a ,
muntat en perfil DIN
Enllumenat

3,00

3,000
_________
Total:

3,000

7.10 U
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,bipol.(1P+N),tall=
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA co rb a B,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60 8 9 8 , d '1 m òd u l D IN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Enceses

8,00

8,000
_________
Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

8,000

febrer 2019
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: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: BAIXA TENSIÓ

7

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

172,67

518,01

3,54

1.345,20

6,90

828,00

39,24

627,84

7.11 U
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensita t no m i n a l ,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de te s t
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les esp e ci fi ca ci o n s d e
la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en p e rfi l
DIN
General

3,00

3,000
_________
Total:

3,000

7.12 M
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assi g n a d a , a m b d e s i g n a ci ó
RZ1-K (AS+), pe n ta p o l ar, d e s e cci ó 5 x 2 .5 m m 2 , am b co b e rta d e l ca b l e d e
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Enllumenat

8,00

25,00

200,000

3,00

50,00

150,000

3,00

10,00

30,000
_________
Total:

380,000

7.13 M
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assi g n a d a , a m b d e s i g n a ci ó
RZ1 -K (AS+), p e n ta p ol a r, de s e cci ó 5 x 6 m m 2 , am b co b e rta d e l ca b l e d e
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Enterrat

3,00

40,00

120,000
_________
Total:

120,000

7.14 H
Plataforma elevadora telescopica fins a 10m, carreg 227 kg
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb m oto r d e g a s o i l
de 20 m d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega úti l , d e
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de p es b u i d a , a m b ci s te l l a d e
dimensions 150x75 cm

_________

Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

16,000

febrer 2019
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: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: SANEJAMENT

8

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

39,28

235,68

18,85

1.131,00

35,63

641,34

47,26

283,56

40,78

489,36

8.1 U
Bonera PVC rígid,D=110mm,plana,metàl.,fix.mecàniques
Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa pl a na m e tà l · l i ca , co l· l o ca d a
amb fixacions mecàniques
Canaló

6,00

6,000
_________
Total:

6,000

8.2 M
Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma U N EEN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicamen t a m b
brides
Baixants

6,00

10,00

60,000
_________
Total:

60,000

8.3 M
Tub planx.galv.unió pleg.,DN125mm,g=0,6mm,fix.mec.brides
Protecció de baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió ple g a d a d e D N 1 2 5
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces e s p e cia l s i fi xa t m e cà n i ca m en t a m b
brides
6,00

3,00

18,000
_________
Total:

18,000

8.4 U
Pericó prefab. PVC,400x400x400mm +tapa cega,col.
Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa ce g a d e PVC
reforçada, col·locat
Arqeutes registrables

6,00

6,000
_________
Total:

6,000

8.5 M
Tub PVC,DN=160mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452Tub de PVC de 160 m m d e di à m e tre n o m i n a l e xte rio r, d e 1 0 b a r d e p re s s i ó
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau d e d i fi cu l tat m i tj à i
col·locat al fons de la rasa
Tram a arqueta

6,00

2,00

12,000
_________
Total:

12,000

8.6 M
Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452Tub de PVC de 200 m m d e di à m e tre n o m i n a l e xte rio r, d e 1 0 b a r d e p re s s i ó
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau d e d i fi cu l tat m i tj à i
col·locat al fons de la rasa

Alba Duran Mitjans, arquitecte

febrer 2019

Pressupost

: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Capítol

: SANEJAMENT

8

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Zona nord

50,00

50,000

Zona sud

50,00

50,000

Tram perpendicular

30,00

Enllaços

2,00

Preu

Import

56,51

8.024,42

106,20

1.062,00

110,78

221,56

30,000
6,00

12,000
_________
Total:

142,000

8.7 M
Tub PVC,DN=250mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452Tub de PVC de 250 m m d e di à m e tre n o m i n a l e xte rio r, d e 1 0 b a r d e p re s s i ó
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau d e d i fi cu l tat m i tj à i
col·locat al fons de la rasa
Conexió a clavegueram

10,00

10,000
_________
Total:

10,000

8.8 U
Pericó prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.
Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa ce g a d e PVC
reforçada, col·locat
Conexions tub 200

2,00

2,000
_________
Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

2,000

febrer 2019
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9

Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

742,00

1.484,00

9.1 U
Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.ultrasons
Jornada per a inspecció visual d'unions soldad e s s e g o n s U N E 1 4 04 4 , U N E-EN
13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO
23279 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666
_________
Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

2,000

febrer 2019
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Amidaments de Pressupost
Comentari

Quantitat

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Acumulat
Quantitat

Preu

Import

10.1 U
Seguretat i de salut
Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la execució de l 'o b ra
amb totes les mesures de seguretat i higiene que marca l a n orm a ti va vi g e n t (e s
preveu una partida econòmica no inferior al 2% del preu de l'obra).
Inclou la redacció i tramitació del corresponent pla d e s e g u re ta t, a i xí co m to ta l a
documentació relativa a seguretat per el bon desenvolupament del projecte.

_________

Total:

Alba Duran Mitjans, arquitecte

1,000

5.433,76

5.433,76

febrer 2019

Pressupost

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE VILOBÍ

Resum de Pressupost

Capítol

. . . . . . . . . . DE
. . . .TERRES
........................................................
1: MOVIMENT

Capítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.609,43
2: ESTRUCTURA

Capítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.873,65
3: COBERTA

Capítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.193,60
4: REVESTIMENTS

Capítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.420,95
5: PINTURA

Capítol

. . . . . ACABATS
.................................................................
6: VARIS

Capítol

. . . . .TENSIÓ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.547,11
7: BAIXA

Capítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.088,92
8: SANEJAMENT

Capítol

. . . . . . . . .DE
. . . .QUALITAT
.........................................................
9: CONTROL

1.484,00

Capítol

. . . . . . . . . . . .I .SALUT
.........................................................
10: SEGURETAT

5.433,76

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses Generals
Benefici Industrial

2.407,10

7.256,49

281.315,01
13,00 %

36.570,95

6,00 %

16.878,90
334.764,86

Impost del Valor Afegit
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA:

21,00 %

70.300,62
405.065,48

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de QUATRE -CE NTS CINC MIL S EIXA NTA-CINC
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Alba Duran Mitjans, arquitecte

febrer 2019

IV. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Adjunt











01. Situació ‐ Normativa
02. Estat actual
03. Distribució. Nivell 0,00
04. Distribució. Nivell 9,00
05. Coberta ‐ Façanes
06. Secció tipus. Detalls
07. Instal∙lacions. Sanejament
08. Instal∙lacions. Il∙luminació
09. Estructura
10. Estructura. pòrtics

V. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Adjunt
 Plec de condicions administratives
 Plec de condicions tècniques particulars

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
CAPITOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1. El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,
als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i al'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en
ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
Documentació del Contracte d’Obra
Article 2. Integren el contracte d’obra els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas
d’omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

CAPITOL I: CONDICIONS FACULTATIVES
EPIGRAF 1: DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES
L’Arquitecte Director
Article 3. Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les
instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectónica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.

Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de
gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva
aplicació.
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
e) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
g) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de
mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb
el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
h) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5. Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicaciáó de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, l'execució de les mesures
preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observància de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per
iniciativa pròpia o per prescripció del'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
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g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
Verificació dels documents del projecte
Article 6. Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat
de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.
Pla de Seguretat i Higiene
Article 7. El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de
l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa.
Oificina a l’obra
Article 8. El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. En
l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Higiene.
- El Llibre d'Incidències.
- El Reglament i Ordenaçá de Seguretat i Higiene en el Treball.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j).
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la
jornada.
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinardor en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària
la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del contractista
Article 9. El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràácter de Cap de la mateixa,
amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o
grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de
dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per
ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
Presència del Constructor en l’obra
Article 10. El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11. Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament
determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que
els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota
variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12. Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres
dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités.
Article 13. El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments
que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa
Article 14. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a
través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si
ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori
per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel contractista del personal nomenat per l’arquitecte
Article 15. El Constructor no podrà recusar als Arquitectes,Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per aixó no es puguin interrompre ni perturbar
la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 16. L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels
treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
Article 17. El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de
Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

EPIGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS
Camins i accessos
Article 18. El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19. El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs
parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta
acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs
Article 20. El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i,en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini
exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb
tres dies d'anticipació.
Ordre dels treballs
Article 21. En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció
Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres contractistes
Article 22. D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs
que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
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Ampliació del projecte per a causes imprevistes o de força major
Article 23. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les
instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats,apuntalaments, enderrocs,
recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat
directament, d'acord amb el que s'estipuli.
Prórroga per causa de força major
Article 24. Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no poguès començar les obres, o haguès de suspendre-les, o no li fos
possible acabar-les en els terminis prefixats, se li otorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per
això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra
Article 25. El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la
Direcció Facultativa, a excepció del cas en qué havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d’execució dels treballs
Article 26. Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions
que sota la responsabilitat de la Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.
Obres ocultes
Article 27. De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin
perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar
les medicions.
Treballs defectuosos
Article 28. El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de
Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs
hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control
que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre
s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats
o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de
la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29. Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà
efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepciò definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin
realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30. El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el
Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels
materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascún.
Presentació de mostres
Article 31. A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
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Materials no utilitzables
Article 32. El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions,
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan això sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan això ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el
Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos
Article 33. Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o,
en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne
les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell
determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34. Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la
contracta.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també de la Contracta.
Neteja de les obres
Article 35. Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions
provisionals que no siguin necessàries, això com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36. En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en
la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les
regles i pràctiques de la bona construcció.

EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES
De les recepcions provisionals
Article 37. Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a
l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció és farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics
restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a
córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes
observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
Documentació final de l’obra
Article 38. L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es
tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.
Medicio definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència
precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40. El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
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Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41. Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per
vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva
Article 42. La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir
de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
Pròrroga del termini de garantia
Article 43. Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i
l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà
resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44. En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària,
mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec.
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

CAPITOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES
EPIGRAF 1: PRINCIPI GENERAL
Article 45. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord
amb les condicions contractualment establertes.
Article 46. La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves
obligacions de pagament.

EPIGRAF 2: FIANCES
Article 47. El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
Fiança provisional
Article 48. En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la
seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mànim, del
total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es
determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de
la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fianá‡áa que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de
la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança
a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la
subhasta.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49. Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i
representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada,
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en
les unitats d'obra que no fossin de recepció.
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De la seva devolució en general
Article 50. La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra.
La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris,subministraments,
subcontractes.
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51. Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part
proporcional de la fiança.

EPIGRAF 3: DELS PREUS
Composició dels preus unitaris
Article 52. El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i ód'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de
la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,laboratoris, assegurances,
etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos.
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la
suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. Preu d'Execuciáó material S'anomenarà
Preu d'Execució material
S’anomenarà Preu d’Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra
el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53. En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost
total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El
benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
Preus contradictoris
Article 54. Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes,
o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el
Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al
banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses
Article 55. Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).
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Formes tradicions de merdir o d’aplicar els preus
Article 56. En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra
executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57. Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per
realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
En cas de produïr-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de
Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.
Emmagatzematge de materials
Article 58. El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el
Contractista.

EPIGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIO
Administració
Article 59. Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell
personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60. Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix ArquitecteDirector, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el
seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en
aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom
contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61. S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a
delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservantse el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels
materials i aparells que en els treballs han
d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en
definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre
l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidació d’obres per administració
Article 62. Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les
"Condicions particulars índole económica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari,
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a)
b)

c)
d)

Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipósit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de
cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nómines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants
de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nómines
que es presentin.
Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut Constructor, ja que el seu
abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni
especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les
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despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
Abonament al constructor dels comptes d’administració delegada
Article 63. Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els
comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.
Normes per a l’adquisició dels materials i aparells
Article 64. Aixó no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al
Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65. Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments
de la má d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra
iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada
per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la
diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li.
En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66. En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o
unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i
que en les disposicions legals vigents s'estableixen.
En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no seràá responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les
normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o
perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

EPIGRAF 5: DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS
Formes diferents d’abonament de les obres
Article 67. Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra
cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonará…á la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per
l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista
l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i
valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de
l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions
Article 68. En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista
una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o
numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a mès allò establert en el present
"Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. Al Contractista, que podrà
presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una
9/12

nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva
recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el
segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als
preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte,
subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que
comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les
certificacions s'extendran a l'origen.
Millores d’obres lliurament executades
Article 69. Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzè materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat
en el Projecte o substituá¡ás una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general
introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70. Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida
alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost
de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en
el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
Abonament d’esgotaments I altres treballs especials no contractats
Article 71. Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin
per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la
Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas,
s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
Pagaments
Article 72. El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'ArquitecteDirector exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari,
s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ýs de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel
Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests
treballs res al Contractista.
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EPIGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres
Article 74. La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard,
comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Article 75. Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a que es correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de
percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import
del'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la
resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusará tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la
data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui
assenyalat al contracte.

EPIGRAF 7: VARIS
Millores I augments d’obra. Casos contraris
Article 76. No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni,
també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals
de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre
l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra
contractades.
Unitats d’obra defectuoses pero acceptables
Article 77. Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o
partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini
d'execució,s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions,sense excedir l'esmentat termini.
Assegurança de les obres
Article 78. El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de
l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas
de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del qué
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses,
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran
tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que
l'asseguraná‡áa ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del
Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
Conservació de l’obra
Article 79. Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel
Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilància, neteja i
tot el que s'hagué de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el
termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a cá…árrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils,
materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el
present "Plec de Condicions Econòmiques".
Utilització pel contractista d’edificis o bens del propietari
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Article 80. Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que
pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior,
ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

signat: L’Arquitecte

Alba Duran Mitjans

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada
una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual
es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.
A Vilafranca del Penedès, a gener del 2019

signat: La Propietat

signat: La Contracta

nom: AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS

nom:
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei,
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI ,
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades,
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB
HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNEEN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD,
U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 10901:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han

d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir
osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm,
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final,
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ±
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i
e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm,
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
2 ESTRUCTURES DE FUSTA
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que
s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en
les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat
Estructural. RD 314/2006.
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002.
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNEEN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996.
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.
Components
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàlꞏliques, farratges, claus, connectors i cargols.
Protectors.
Característiques tècniques mínimes
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat
natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes,
superfície brillant i sedosa en els talls al fil.
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits,
coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants
paralꞏlels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran
tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8.
Control i acceptació
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes
UNE).

En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a
productes protectors de la fusta.
Execució
Condicions prèvies
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa
de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element
ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar colꞏlocada a la posició indicada
a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió,
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Colꞏlocació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels
forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part
roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols
sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de colꞏlocar el nombre
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona
passada.
Connectors amb vis cargolat colꞏlocat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm.
Els connectors s'han de colꞏlocar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no colꞏlocar la capa de formigó.
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar colꞏlocada a la posició indicada a la
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. 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
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 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 colꞏlocació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop
colꞏlocat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels
elements laminats i un control de comportament dels farratges.
Amidament i abonament
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de
corretges de fusta mitjançant saions clavats.
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos.
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides,
tornilleria i accessoris.
ut forjats
m² de forjat de biguetes de fusta.
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment colꞏlocada segons les especificacions de la D.T..
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i colꞏlocació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i
accessoris necessaris.

SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar,
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües.
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.
Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%.
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes
destinades al trànsit de vianants.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació
(coberta ajardinada) i capa de protecció.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment;
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5.
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de
celꞏlulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària
enfront solꞏlicitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2.
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat,
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter,
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi.

Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4.
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada),
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5.
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons
CTE-DB HS 5).
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte,
gruix mínim, dimensions i pes mínim.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció.
materials ceràmics.

Execució
Condicions prèvies
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys.
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis,
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb
el material a aplicar.
Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat.
Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de colꞏlocar un
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.
Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàlꞏlic inoxidable proveït
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.
S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instalꞏlin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors.

Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.
Barrera de vapor. Es colꞏlocarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB
HE1 Limitació de la demanda energètica
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic,
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable.
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar colꞏlocada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es colꞏlocaran a sobre, superfície llisa i de formes
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent.
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant.
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es colꞏlocarà fins arribar a la part superior de la capa de terra.
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instalꞏlacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra.
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà
la colꞏlocació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran colꞏlocades sobre solera de 25 mm com a mínim,
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment.
Les peces o rajoles han de colꞏlocar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per colꞏlocació amb
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit.
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de colꞏlocar entre aquestes dues capes una
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o
cantons.
Control i acceptació
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig
(segons el nombre de capes i la forma de colꞏlocació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.

Amidament i abonament
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels,
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg.

Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica;
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTEDB HR. Protecció enfront del soroll.
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios.
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.
Contaminación acústica. RD. 1513/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Façanes industrialitzades
1.1.1 Panells lleugers
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de l’edifici.
Components
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant.
Característiques tècniques mínimes
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una vegada colꞏlocat el panell, la
seva estabilitat així com la seva resistència a les solꞏlicitacions previstes. El panell podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàlꞏlic,
etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàlꞏlic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa
intermèdia de material aïllant i una làmina interior de material plàstic, metàlꞏlic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma
adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests amb
els elements de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material
que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de poliuretà, etc... En cas de
panells d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del
anoditzat serà de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres.
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà
elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les
toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els
elements metàlꞏlics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a l'estructura
secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc.
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc...
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats.
Control i acceptació
Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat,
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements de subjecció del
panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici.
Fases d’execució
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample de
la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de
l'edifici.

Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses.
Control i acceptació
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta.
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm,
tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la
subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàlꞏlics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta
vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim.
Verificació
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a l'estructura auxiliar o de l'edifici,
i posterior neteja.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor,
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars,
pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre celꞏlular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial,
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es
puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro
aglomerat, de vidre celꞏlular. Totes es poden colꞏlocar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden colꞏlocar també amb morter i adhesiu. Les de vidre celꞏlular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de
vidre i suro aglomerat també es poden colꞏlocar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.

Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es colꞏloca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la colꞏlocació. El material colꞏlocat 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.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar colꞏlocats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques colꞏlocades no adherides, s'han de
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 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. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Colꞏlocació de l'element
Plaques colꞏlocades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols,
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, colꞏlocades 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.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com
a mínim, d'haver-les colꞏlocat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, colꞏlocació de la malla a
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm.
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment colꞏlocats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

2.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona,
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
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 D.T. o en el seu

defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. 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. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
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.
2.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la colꞏlocació d’una o vàries membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlꞏlica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colꞏlocades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Colꞏlocades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàlꞏliques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli 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. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de colꞏlocar 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. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. 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 tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
solꞏlicitacions 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.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 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. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, 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. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla.
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. Membrana fixada
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades
per una làmina bituminosa, abans de colꞏlocar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàlꞏlics han de quedar adherides per aplicació
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a colꞏlocar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha
de colꞏlocar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de

quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de colꞏlocar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de colꞏlocar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 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.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 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 colꞏloqui.
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paralꞏleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per:
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió,
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals
del perímetre. Els acords 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, 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, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de
portar encastat un cordó celꞏlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. 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 D.T. 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.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la
identificació del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m².
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o
no.
Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas.
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pelꞏlícula
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.

Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid.
Amb tac d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es colꞏlocaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàlꞏliques. Les fusteries, baranes i tot element
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm.
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis.
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos.
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALꞏLACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 ILꞏLUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instalꞏlacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció
de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuaments amb altres
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es colꞏlocaran detectors de presència o temporitzadors. Es colꞏlocaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.

SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según
norma UNE 127010:1995 EX.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. 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.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa,
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa
general de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per
la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara
disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el
seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de
colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C
sense pluja. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm,
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<=
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha
de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per
parets de maó: Els maons per colꞏlocar 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.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció
i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat.
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà
de ser sempre separativa en pluvials i negres.
Components

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons
sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o
polipropilè.
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb
vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió
a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus,
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 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. Pericons
sifònics. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no ha d'alterar les
característiques de l'element.
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de
desviació serà de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2.
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química.

Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar
colꞏlocades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. 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. 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. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ±
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a
pressió sobre la làmina. Element colꞏlocat amb morter. 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.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de 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. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ±
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm.
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels
canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i
comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ AL LLAMP
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la posta a terra.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales.
Components
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives.
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de connexió a
terra.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació
Captadors i derivadors: Dimensions i material.
Execució
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instalꞏlació:
posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de
quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instalꞏlat, quedi vertical. Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el
sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instalꞏlat, quedi vertical. El cable de connexió a
terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la
peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instalꞏlació de protecció contra els llamps. Tots els
materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre
esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen
a les especificades al projecte. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc.
Amidament i abonament
ut els captadors.
ml els derivadors o conductes de baixada.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal
de realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota
la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les
instalꞏlacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs
amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub.
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar
net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instalꞏlació
constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda
amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la
caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i
ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
1.2 Instalꞏlació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instalꞏlacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instalꞏlació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la colꞏlocació dels comptadors de tots els abonats d’un
mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes
per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instalꞏlació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es colꞏloquen en una instalꞏlació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instalꞏlació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilꞏluminació
suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instalꞏlació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres
adequats. Es procedirà a la colꞏlocació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instalꞏlació que no siguin
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
ilꞏluminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es colꞏlocarà una bunera a
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instalꞏlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de
colꞏlocació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau
d'electrificació s'ha d'instalꞏlar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics)
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de colꞏlocar els fusibles de seguretat. Un cop
instalꞏlat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà colꞏlocat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es colꞏloquin al quadre
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es colꞏloca a pressió
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi. Quan es colꞏloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm,
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar
el tractament superficial. Toleràncies d'instalꞏlació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base
amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts

sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instalꞏlació:
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega,
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: Cables UNE RFV,
RV, RZ1K per anar colꞏlocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació. RVK O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la
documentació tècnica. Si la caixa és metàlꞏlica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20
mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instalꞏlació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases
i caixes en la instalꞏlació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors,
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de
força; Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instalꞏlació. Potència contractada, tensió a la instalꞏlació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació,
mecanismes.
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

Alba Duran Mitjans, arquitecte
Vilafranca del Penedès, a gener del 2019
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA
L’objecte d’aquesta memòria és el disseny de l'estructura de sustentació del sistema de cobriment d'una
pista poliesportiva exterior propietat de l'ajuntament de Vilobí del Penedès.

1.2. IDENTIFICACIÓ
1.2.1.

Peticionari

1.2.2.

Tècnic

1.2.3.

Emplaçament de les obres

1.3. ANTECEDENTS

1.4. DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL

2. MEMÒRIA DE CÀLCUL
2.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
La present memòria té per objecte la descripció i justificació dels diferents elements que configuren
l’estructura de suport del sistema de cobriment d'una pista exterior poliesportiva de l'ajuntament de Viloví
del Penedès, així com la seva fixació als elements de fonamentació ja existents a la zona.

2.2. DESCRIPCIÓ GENERAL
Un cop conegudes les necessitat del promotor, es planteja el dimensionat d'una estructura de suport del
sistema de cobriment d'una pista poliesportiva exterior adaptant el disseny per tal que aquest s'ajusti a la
fonamentació, ja existent, on ha d'anar fixada aquesta.
Es planteja una estructura principal formada per un conjunt de pòrtics realitzats amb perfils d'acer laminat
fixats directament a la fonamentació ja esmentada, sobre els quals es recolzaran un conjunt de
corretges, també d'acer laminat, que serviran per fixar un panell tipus sandwich que farà les funcions de
coberta de la marquesina.
Els pòrtic s'han dissenyat de manera que en el sentit transversal del conjunt de l'estructura funcionin com
a pòrtics rígids traslacionals mitjançant pilars tipus IPE 550 i HEA 200 i dintells tipus IPE 400 i IPE 300.
En sentit longitudinal el conjunt de l'estructura se ha considerat formada amb pòrtics intraslacionals amb
disposició de creus d'arriostrament en front d eles càrregues horitzontals.
El conjunt de l'estructura tindrà una longitud total entre eixos de pilars de 49,5 metres i una amplada de
26 metres.
La coberta de l'edifici estarà resolta a dues aigües amb una pendent del 5%, de manera que l'alçada de
les jàsseres de coberta, en el seu eix i respecte la cota de paviment, variarà entre els 8,69 metres en el
seu punt més baix, i els 9,34 metres a la coronació.
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La fixació dels pilars metàlꞏlics que conformen l'estructura principal de l'edifici a la fonamentació existent
es realitzarà mitjançant les corresponents plaques d'ancoratge i barres corrugades roscades.

2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL
2.3.1.

Descripció

El sistema proposat per sustentar el cobriment de la pista poliesportiva estarà constituït, com ja s'ha dit,
per un conjunt de pilars i jàsseres metàlꞏliques fixades a la fonamentació existent sobre el qual es
recolzaran les corretges que sustentaran la coberta de l'edifici.
Els perfils utilitzats per l'estructura principal seran d'acer laminat S275 JR, tipus IPE 550 i HEA 200 en el
cas dels pilars, i IPE 400 o IPE 300 en el cas de les jàsseres, tots ells de secció constant.
L'estructura secundaria prevista per fer les funcions de corretges on es fixin els elements de tancament
seran d'acer conformat S235 del tipus Zf 180.3 les quals s'han considerat recolzades a la cara superior
de les jàsseres de coberta i continues en tot el seu recorregut.
En el sentit longitudinal de l'edifici se han considerat pòrtics intraslacionals amb la disposició de creus de
San Andrés realitzades amb a mode d'arriostrament en front de les càrregues horitzontals.
El sistema d'arriostrament en sentit longitudinal dels laterals en front de les accions horitzontals s'ha
dissenyat amb perfils tipus L d'acer laminat S275 treballant únicament a tracció. En sentit transversal no
s'han disposat arriostraments en els plànols frontal i posterior.
El sistema de arriostrament de coberta s'ha dissenyat amb perfils tipus L de acero laminat S275 treballant
únicament a tracció (creu de San Andrés) i conformant les bigues contravent a les parts frontal i posterior
de l'estructura de cobriment.
Per tal d'evitar inestabilitats en els dintells IPE centrals (pandeig lateral) aquests disposaran de
tornapuntes cada 3 m.
Els pilars principals estaran fixats a la fonamentació, a través de les corresponents plaques d'ancoratge,
de dimensions 750x400 mm. i un gruix de 20 mm. en el cas de les IPE 550 i 350x350x10 mm. en el cas
dels pilars HEA 200. La fixació es realitzarà amb barres corrugades B500S de diàmetre 200 mm i 16 mm.
respectivament.
2.3.2.

Material utilitat

Tota l'estructura principal de l'edifici estarà realitzada amb perfils d'acer laminat de les següents
característiques:
Acer laminat:
acer EN 10025-2 S275 JR
Coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05
Límit elàstic: 275 N/mm2
2.3.3.

Assajos

Es faran els assajos pertinents d’acord al que s’indica en el capítol 12 del Document Bàsic SE - A.
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2.4. ACCIONS CONSIDERADES EN EL DIMENSIONAT
La determinació de les accions sobre l'edifici i la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració
l’aplicació de les normatives que es relacionen en l’apartat corresponent de la present memòria.
Segons el DB SE-AE Accions en l’edificació, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals.
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a
l'estipulat en els apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE.
2.4.1.

Accions permanents

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions, la variació de les quals en magnitud amb el temps
és menyspreable, o la variació de la qual és monòtona fins que s’aconsegueix un valor límit. Es
consideren 3 grups d’accions permanents que es detallen a continuació.
- Pes propis.
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors,
tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, arrebossats, enguixats, falsos sostres),
farciments (com els de terres) i equip fix.
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjans.
 Pes propi de l'estructura portant de la marquesina:
 IPE 550:

106,2 kg/m.

 IPE 400:

66,2 kg/m.

 IPE 300:

42,2 kg/m.

 HEA 200:

42,3 kg/m.

 HEA 140:

27,7 kg/m.

 Pes propi de la coberta:
 Panell sandwich 30 mm. gruix:

20 kg/m2

- Accions del terreny:
Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions
que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions. En general les
accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de contenció de terres.
Al tractar-se del càlcul estructural d'un element en superficial, on la fonamentació ja està executada, no
existeixen accions d’aquest tipus sobre l'edifici.
2.4.2.

Accions variables

Són les accions que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable respecte al valor mig.
Es contemplen dintre d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre baranes i elements
divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu.
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-Sobrecàrregues d’ús
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. S’ha considerat,
pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda uniformement,
adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per a les comprovacions locals de
capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant en qualsevol punt de la zona afectada.
Dita càrrega concentrada s’ha considerat de forma independent i no simultània amb la superficial donat
que es tracta d'una coberta només accessible per la seva conservació.
Segons la taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d'ús, de document DB SE-AE. Accions a
l'edificació, les cobertes lleugeres sobre corretges (sense forjat), accessibles només per conservació se li
aplicarà una càrrega uniforme de 0,4 kN/m2 o una càrrega concentrada de 1 kN.
- Reducció de sobrecàrregues
No s’ha aplicat cap reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals que conformen l'estructura
de la marquesina donat que per les seves característiques no procedeix.
- Acció del vent:
Són les accions produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a la seva
determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una
pressió estàtica que pot expressar-se com:

qe  qb  ce  c p
sent:
qb = Pressió dinàmica del vent.
ce = Coeficient d'exposició, en funció de l’alçada i del grau d’aspresa de l’entorn.
cp = Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma.
Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’ha utilitzat la metodologia aplicada a l'apartat
D.1 de l'annex D del DB SE-AE, adoptant el valor de 0,52 kN/m².
Per a la determinació del coeficient d'exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’alçada de
colꞏlocació de la marquesina segons la taula 3.3 del DB SE-AE, obtenint un valor de 1,5.
Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat els valors de l'annex del DB SE-AE,
corresponent a cobertes a dues aigües els quals són variables segons la inclinació de la coberta, l'efecte
del vent sobre aquesta i la seva zona d'influència.
Els valors aplicats en cada cas han estat:
Pendent de la coberta
5º

Efecte del vent
Pressió
Succió

Zona A
0,5
0,7

Zona B
1,8
0,7

Zona C
1,1
0,6

- Accions tèrmiques:
Les accions tèrmiques han estat considerades en el càlcul de l'estructura en els casos en què s’ha
estimat possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu
d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m). Per això s’ha
sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un augment de temperatura que correspon al que
estableix la norma Document Bàsic SE-AE Accions a l’edificació als articles 3.4.1 i 3.4.2. Per a elements
exposats a la intempèrie s’ha pres com temperatures extremes màximes i mínimes les quals consten en
“l’annex I. Dades climàtiques”.
Donada les dimensions de la marquesina, alhora de dimensionar l'estructura no s’han tingut en compte
els efectes tèrmics.
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- Càrrega de neu:
Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la
fórmula:

qn    S k

sent:
µ = coeficient de forma de la coberta
Sk = valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal.
 Zona climàtica d’hivern:

Zona 2

 Alçada topogràfica:

286 m.

 Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal:

Sk = 0.5 kN/m2

 Coeficient de forma de la coberta:

μ=1

 Càrrega de neu considerada sobre la coberta:

qn = 0,50 kN/m2

Accions accidentals
- Sisme
A la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la ‘Norma de Construcció Sismorresistente:
Parte General y Edificación’, NCSE-02.
Dita norma, a l’article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les construccions en funció del seu
ús, segons el següent criteri:
 D’importància moderada: són les que amb molt poca probabilitat la seva ruïna per terratrèmol pugui
causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers.
 D’importància normal: són les que la seva destrucció per terratrèmol pot ocasionar víctimes,
interrompre un servei per a la colꞏlectivitat o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en
cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni que la seva destrucció pugui donar lloc a efectes
catastròfics.
 D’importància especial: són aquelles que la seva destrucció per un terratrèmol pugui interrompre un
servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics.
La intervenció objecte d’aquest projecte, és una actuació puntual, que no afecta a l’estabilitat global de
l’edifici, ni al comportament d’aquest enfront al sisme. Per tant, per tractar-se d’una intervenció puntual,
es considera que aquesta normativa NO és d’aplicació.
- Incendi
Les accions degudes a l'agressió tèrmica de l'incendi estan definides al DB-SI.
Es tracta d'un element de cobriment colꞏlocat a l'exterior de l'edifici de manera que no serà exigible cap
tipus de resistència al foc a l'estructura projectada.
- Impacte de vehicles
Donades les característiques de la construcció no procedeix la consideració d'un possible impacte d'un
vehicle.
Els únics impactes que pot rebre la construcció són aquells elements que puguin caure de l'espai obert a
la zona superior de l'edifici i que per les seves característiques són menyspreables a aquests efectes.
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2.5. RESISTÈNCIA I ESTABILITAT DE L'ESTRUCTURA
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el
càlcul pel mètode dels Estats Límit:
•
•
•

Estats Límit Últims
Estat Límit de Servei
Estat Límit de Durabilitat

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per
cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són:
•
•
•

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura.
Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació
de l’estructura.
Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals.

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions
especificades en aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a
continuació.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients
indicats a continuació:
•
per situacions persistents o transitòries,

  G, j  Gk , j   Q,1  Qk ,1    Q,i   0,i  Qk ,i

j1

•

i 1

per situacions extraordinàries,

  G, j  Gk , j  A d   Q,1  1,1  Qk ,1    Q,i   2,i  Qk ,i

j1

i 1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims
s’ajusten als especificats en el DB SE i són els següents:
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els
següents:
Coeficients de simultaneïtat
Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials
Zones comercials
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers
(pes total < 30 kN)
Cobertes transitables
Cobertes accessibles només per a conservació
Neu
per alçades ≤ 1000 m
Vent
Accions variables del terreny

Categoria
A
D
E
F
G

0

1

2

0,7
0,7

0,5
0,7

0,3
0,6

0,7

0,7

0,6

0,7
0

0,5
0

0,6
0

0,5
0,6
0,7

0,2
0,5
0,7

0
0
0,7

2.6. APTITUD AL SERVEI
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor
límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest
cas són els següents:
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
•
•
•

Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes.
Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes.
Fletxa < 1/300 en la resta dels casos.

Limitacions dels desplaçaments horitzontals:
•
•

desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici
desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin
resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques:

  G, j Gk , j   Q,1  Qk ,1    Q.i   0,i  Qk ,i

j1

i 1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin
resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents:

  G, j Gk , j   Q,1  1,1  Qk ,1    Q,i  2,i  Qk ,i

j1

i 1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les
anomenades combinacions quasi permanents:

  G, j Gk , j    Q,i  2,i  Qk ,i

j1

i 1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en la EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei
Tipus d’acció:
Desfavorable
Favorable
Permanent
1.0
1.0
Variable
1.0
0
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2.6.1.

Mètodes de càlcul

Per a la determinació d’esforços en els diferents elements estructurals s’han utilitzat els postulats bàsics
d’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies
en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal com es detalla més endavant.
Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’han utilitzat les bases de càlcul en l'Estat Límit
Últim (ELU) i en l'Estat Límit de Servei (ELS) tenint present el diagrama elasto-plàstic del material.
S'han dimensionat tots els elements que conformen l'estructura d’acord a la norma CTE SE-A (Seguretat
estructural: Acer), determinant-se coeficients d’aprofitament i deformacions, així com l’estabilitat, d’acord als
principis de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials.
Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions d’acord a el que s'indica
a la norma.
L’estructura es suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per l’obtenció dels coeficients
d’aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les comprovacions de deformacions,
d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts.
Per el càlcul dels elements comprimits es té en compte el vincle per compressió, i pels flectats el vincle
lateral, d’acord a les indicacions de la norma.
2.6.2.

Eines de càlcul

Per a l’obtenció de les solꞏlicitacions i les dimensions dels perfils que conformen l'estructura de la
marquesina, s’ha utilitzat el suport del programa informàtic CYPE e la seva versió METAL 3D.
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.
En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en
compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura.

2.7. NORMATIVA
2.7.1.

2.7.2.

Normativa bàsica


DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural”



DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació”



DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer”



N.C.S.R.-02, “Norma de construcció sismerresistent: Part general i edificació”.

Normativa complementària


EUROCODI 1, “Bases de projecte i accions en estructures”.



EUROCODI 3, “Projecte d’estructures d’acer”.



NTE-ECG, “Càrregues gravitatòries”



NTE-ECR, “Càrregues per retracció”



NTE-ECS, “Càrregues sísmiques”



NTE-ECT, “Càrregues tèrmiques”
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NTE-ECV, “Càrregues de Vent”



NTE-EAV, “Bigues”

2.8. DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS
En el disseny i l’anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les
exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i en particular als Documents
Bàsics que se citen a continuació:
DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural”
DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural. Accions en l’edificació”
DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer”

2.9. MANTENIMENT DE L'ESTRUCTURA
Les estructures d’acer pel general són les que revisten major repercussió en quan a les tasques de
manteniment es refereix, donada la major inestabilitat del material conseqüència de la seva estructura
molecular. Principalment, el manteniment tindrà per objecte detectar, prevenir i esmenar l’oxidació i la
corrosió dels seus elements. Per a això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements
constructius especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts.
Per a preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment
concret sobre la base dels següents preceptes:
2.9.1.

Control general del comportament de l'estructura

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de símptomes
de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments
a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús
inadequat...).
b) Inspecció cada 15 anys. A fi i efecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afecten a
altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produirse lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades...
2.9.2.

Control de l'estat de conservació del material

És distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició:
a) L’estructura metàlꞏlica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius (Classes
d'exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys,
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i
protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les
mateixes característiques que la utilitzada en l’obra.
Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t a
l’obra.
b) L’estructura metàlꞏlica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada (Classe
d'exposició C3 segons taula 6). S’haurà de realitzar una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant
punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i protegir la
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zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes
característiques que la utilitzada en l’obra.
Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t a
l’obra.
c) L’estructura metàlꞏlica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe d'exposició
C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de
l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes
característiques que la utilitzada a l’obra.
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza't a
l’obra.
En el present cas l'estructura és exterior i es troba la classe d'exposició és del tipus C3. Les inspeccions
es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material.
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Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib  In  Iz
I2  1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de
regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como
máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
 = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / 3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la
propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)

Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · / P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt =  / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:

TOTAL....
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3480
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3480 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
6264 W.(Coef. de Simult.: 1 )

3480 W
3480 W

I=6264/1,732x400x1=9.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No
propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.21
e(parcial)=10x6264/50.56x400x2.5=1.24 V.=0.31 %
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.

SUBCUADRO
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:

Cálculo de la Línea: Linia 3-6
Linia 1-4-7
Linia 2-5-8
Linia 3-6
TOTAL....

1160 W
1160 W
1160 W
3480 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3480

Cálculo de la Línea: Linia 1-4-7
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 105 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1.8=2088 W.
I=2088/1,732x400x1=3.01 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No
propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.94
e(parcial)=105x2088/51.34x400x2.5=4.27 V.=1.07 %
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.)

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 105 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1.8=2088 W.
I=2088/1,732x400x1=3.01 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No
propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.94
e(parcial)=105x2088/51.34x400x2.5=4.27 V.=1.07 %
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.
CALCULO DE EMBARRADO
Datos

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.
Cálculo de la Línea: Linia 2-5-8

- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

Pletina adoptada

- Longitud: 105 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1160x1.8=2088 W.

- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

I=2088/1,732x400x1=3.01 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No
propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.94
e(parcial)=105x2088/51.34x400x2.5=4.27 V.=1.07 %
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.)

a) Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.61² · 25²
/(60 · 10 · 0.008 · 1) = 339.22 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 9.04 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.61 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000
· 0.5) = 5.57 kA

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110
a) Cálculo electrodinámico

CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE
MANDO Y PROTECCION

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0² · 25² /(60
· 10 · 0.008 · 1) = 0 <= 1200 kg/cm² Cu

Datos

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Ical = 3.77 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 0 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000
· 0.5) = 5.57 kA

Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
6264
10

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálcul
o (A)
9.04

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
28
0.31

C.T.Tot
al (%)
0.31

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
75x60

Cortocircuito
Denominación

Longitu
d (m)
10

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu

IpccI P de C
(kA)
(kA)
12
15

IpccF
(A)
807.03

tmcicc
(sg)
0.2

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas
válidas
20;B,C,D

Subcuadro
Denominación
Linia 1-4-7
Linia 2-5-8
Linia 3-6

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
2088
105
2088
105
2088
105

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálcul
o (A)
3.01
3.01
3.01

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
22
1.07
22
1.07
22
1.07

C.T.Tot
al (%)
1.38
1.38
1.38

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
20
20
20

Cortocircuito
Denominación

Longitu
d (m)
Linia 1-4-7
105
Linia 2-5-8
105
Linia 3-6
105

Sección
(mm²)
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu

IpccI P de C
(kA)
(kA)
1.79
4.5
1.79
4.5
1.79
4.5

IpccF
(A)
80.47
80.47
80.47

tmcicc
(sg)
19.74
19.74
19.74

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas
válidas
10;B
10;B
10;B

CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
35 mm² 30 m.
M. conductor de Acero galvanizado
95 mm²
Picas verticales de Cobre
14 mm
de Acero recubierto Cu
14 mm 1 picas de 2m.
de Acero galvanizado
25 mm
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no
será inferior a 25 mm² en Cu.

-

-

-

-

-

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

NORMATIVA

200

--

--

0,6

--

PISTA COBERTA

358

240

422

0.67

0.57

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin/Em

Emin / Emax

NORMATIVA

75

--

--

0,5

--

PISTA COBERTA

179

106

218

0.59

0.49
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Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Disano 2885 Saturno - extensivo - policarbonato Disano 2885 led CLD CELL grafito /

Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71 97 100 100 100
Saturno LED de Disano illuminazione: la luz ecológica y de quienes
trabajan.
• Se amplía la gama de los proyectores Disano para almacenes y entornos
de producción.
• Saturno LED es la alternativa justa para alcanzar las mejores prestaciones,
sin despilfarros, en entornos en los que no sirve la potencia máxima.
• Fabricado con los mejores materiales para durar a lo largo del tiempo y
diseñado para un control de la luz mejor.
Un proceso de producción cada vez más eficiente y sostenible es el reto
más importante para las empresas que apuestan al máximo por la
competitividad. La aplicación de las nuevas tecnologías de alumbrado a los
sectores de producción permite alcanzar tres objetivos fundamentales:
ahorrar energía con ventajas económicas y medioambientales, mejorar la
seguridad y el confort en los lugares de trabajo y aumentar la productividad.
Las nuevas luminarias de LED reducen a la mitad los consumos energéticos
y ofrecen una calidad de luz superior, en línea con las peticiones del
mercado. Pensemos a cómo están cambiando las unidades de producción,
con un espacio cada vez mayor para la automatización y los procesados de
precisión. Las fuentes de LED con una reproducción de los colores alta
permiten una visual mejor, con efectos positivos para la salud y el bienestar
de los que trabajan.
La gama de proyectores Disano se ha diseñado para el uso óptimo de las
fuentes y de las tecnologías y para una gestión más eficiente de la
instalación de iluminación en un entorno industrial. La posibilidad de elegir el
producto con las características técnicas más apropiadas a las propias
exigencias permite optimizar la inversión económica y alcanzar siempre
niveles de prestación altísimos.
Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de
enfriamiento.
Barnizado: El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase
de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con
polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y
estabilizado a los rayos UV.
Dotación: con junta de goma de silicona, tornillos externos de acero
inoxidable, válvula de recirculación de aire. Conector rápido para una
instalación rápida sin tener que abrir la luminaria.
dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la
EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador
correspondiente.Trabaja en dos modos:
- modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de

Emisión de luz 1:

alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro.
- modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación,
L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y
se ha instalado en columna metálica.
Bajo pedido: protección hasta 10KV.
Versión en emergencia: comprar a parte el acc. 1175.

Mantenimiento del flujo luminoso 80% 50.000h (L80B10) Ta = -20°C ÷ +40°
C
Factor de potencia ≥0,95.
Clasificación riesgo fotobiológico: sin riesgo, según las EN62471.
Está disponible también un accesorio que garantiza a Saturno un valor UGR

La luminaria cumple con los requisitos previstos por los consorcios IFS y
BRC, Directiva APPCC sobre análisis de peligros y puntos de control críticos
para las instalaciones luminotécnicas en las industrias alimentarias.
De todas formas, compruebe con los diseñadores y con el departamento de
asesoría de Disano la compatibilidad entre el material y los alimentos en
todas esas industrias en las que hay un sistema de sanificación.

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_300lx / Lista de luminarias
24 Pieza

Disano 2885 Saturno - extensivo - policarbonato
Disano 2885 led CLD CELL grafito
N° de artículo: 2885 Saturno - extensivo policarbonato
Flujo luminoso (Luminaria): 20763 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 20765 lm
Potencia de las luminarias: 145.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71 97 100 100 100
Lámpara: 1 x led_2885 (Factor de corrección
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_300lx / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 2885 Saturno - extensivo - policarbonato Disano 2885 led CLD CELL grafito
20763 lm, 145.7 W, 1 x 1 x led_2885 (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
60.000
60.000
60.000
99.000
99.000
99.000
66.000
66.000
93.500
93.500
71.500
71.500
87.500
87.500
71.500
87.500
76.500
76.500
82.500
82.500
66.000
76.500
82.500
93.500

Posición [m]

Y
6.000
14.000
22.000
6.000
14.000
22.000
6.000
22.000
6.000
14.100
6.000
22.000
6.000
22.000
14.000
14.000
14.000
22.000
6.000
22.000
14.000
6.000
14.100
22.000

Z
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.

Z
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Pista_300lx / Rendering (procesado) en 3D

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_300lx / Rendering (procesado) de colores falsos

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_300lx / Pista 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (59.600 m, 3.900 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
358

Emin [lx]
240

Emax [lx]
422

Emin / Em
0.67

Emin / Emax
0.57

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_300lx / Pista 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (59.600 m, 3.900 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
358

Emin [lx]
240

Emax [lx]
422

Emin / Em
0.67

Emin / Emax
0.57

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_100lx / Lista de luminarias
12 Pieza

Disano 2885 Saturno - extensivo - policarbonato
Disano 2885 led CLD CELL grafito
N° de artículo: 2885 Saturno - extensivo policarbonato
Flujo luminoso (Luminaria): 20763 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 20765 lm
Potencia de las luminarias: 145.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71 97 100 100 100
Lámpara: 1 x led_2885 (Factor de corrección
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_100lx / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 2885 Saturno - extensivo - policarbonato Disano 2885 led CLD CELL grafito
20763 lm, 145.7 W, 1 x 1 x led_2885 (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
60.000
60.000
99.000
93.500
71.500
71.500
87.500
76.500
82.500
82.500
66.000
93.500

Posición [m]

Y
6.000
22.000
14.000
6.000
6.000
22.000
14.000
14.000
6.000
22.000
14.000
22.000

Z
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.

Z
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Pista_100lx / Rendering (procesado) en 3D

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_100lx / Rendering (procesado) de colores falsos

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_100lx / Pista 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (59.600 m, 3.900 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
179

Emin [lx]
106

Emax [lx]
218

Emin / Em
0.59

Emin / Emax
0.49

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Pista_100lx / Pista 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (59.600 m, 3.900 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
179

Emin [lx]
106

Emax [lx]
218

Emin / Em
0.59

Emin / Emax
0.49

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente.
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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